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 «ةدئاملا ةروس بارعإ#

 راسي الا ةيرر ل كل وكفر او امامي ١ ظ

 5 ا تا

 لحت يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : يأ . ءادن ةادأ : اي: اونمآ نيذلا اهيأاي ©
 .4«يأ» نم لدب حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . هيبنتلل اهاو بصن
 . ةعارجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع يئبم ضام لعف ليوصوملا ةلص : اونمآ
 . ةقراف فلالاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 نم هعراضم نال نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : ارفوأ : دوقعلا اوفوأ ©
 .ةقراف :فلالاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .ةسمخلا لاعفالا
 . اوفوأب قلعتم رورجمو راج : دوقعلاب

 ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : تلحأ : ماعثالا ةميهب مكل تلحأ ©:
 ميلاو تلحأب قلعتم رورجبو راج : مكل . ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع

 هيلا فاضم : ماعنالا .ةمضلاب عوفرم لعاف بئان :ةميهب .روكذلا عمج ةمالع

 .نايبلل ماعنالل «ةميهي» ةفاضاو . ماعنالا نم :ىنعملاو . ةرسكلاب رورجم

 ةيآ مكيلع ىلتي ام الإ وأ ٠ مكيلع لقي ام مرح الا يأ مكيلع ىلتي ام الإ ©
 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ءانثتسا ةادأ : الإ . هميرحت 1

 ل كس وم مل عطتم اتسا وهو لاب ىنتسم بمصن
 هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم
 عمج ةمالع ميملاو لتيب قلغتم رورجمو راج : مكيلع . وه هريدقت ًانوج

 . روكذلا >0

 يأ ؛مكل» يف ريمضلا نم ةحتفلاب برصنم لاح : ريغ : ديصلا يلحم ريغ ©

 ن



 :هلوق' نع هباصتنا نوكي نأ زوجيو .ديصلل نيلحم ال ءاينثالا هذه مكل تلحأ

 تفاذحو . ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب رورجم هيلا فاضم :ٍلحم .دوقعلاب اوفوأ

 . ةرسكلا هرج ةمالعؤو رورجم هيلا فاضم .: ديصلا ٠ ةفاضالل نونلا

 : نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : متنأ . ةيل . اح : واولا : مرح متنأو ©

 ةلطجلاو ةركن هنأل ةنوثملا ةمضلاب عوفرم أدتبملا زبخ .:مرح, .أدتبم عفر لحم يف
 | . لاح بصن لحم يف ةيمسالا

 هللا ؛ لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : ديري ام مكحي هللا َّنِإ ©
 ! عراضم لعف : مكحي . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «ّنِإ) مسا : ةلالجلا ظفل

 ةلمجو . هناحبس وه ةريدقت ازاوج هيف رثتسم ريمض : هلعافو ةمضلاب عوفرم

 لحم إيف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام ؟ْنإ) زبخ عفر لحم يف مكحيلا
 نم اهل لحم ال «مكحي» بارعإ برعت لوصوملا ةلص : ديري . هب لوعفم بصن

 .هب ب لوعفم هنأل لحما بوصنم فوذحم ريمض لوصوم لا ىلا دئاعلاو بارعأالا

 .٠ هديري ام : ريدقتلا

 التتار ١
 انوش هيك مالم 0 ف م الود
 وسن 2 هكر اردتم
 لَعاو 0 أعالي وأول

 # باقي يعم اة كل

 .ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف اهبارعإ قبس : اولحت ال اونمآ نيذلا اهيأاب©
 ' فدخ همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف : اولحت . ةمزاج ةيهان : ال

 . ةقراف :فلالاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريض : واولا . نونلا

 اال



 رورحم هيلا فاضم : هللا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : الو هللا رئاعش ©

 . ديكأتلل ةدئاز «ال» و ةفطاع : واولا . ةرسكلاب ميظعتلل

 ةحتفلاب بوصنم «رئاعش» ىلع ةفوطعم : رهشلا : الو مارحلا نهشلا ©

 .ديكأتلل ةدئاز : ال .. ةفطاع واولا .ةحتفلاب بوصنم رهشلل ةفص :غارنحلا

 اهلثم ناتيوصنم «رئاعش» ىلع ناتفوطعم : ناتملكلا : دئالقلا الو يدهلا ©

 ْ . ةحتفلاب

 هبوصنم ؛رئاعش» ىلع واولاب ةفوطعم : نيمآ الو : مارحلا تيبلا نيمآ الو ©

 نيمآ ًاموق اولحت الو يأ . ملاس ركذم عمج اهنأل ءايلا اهبضن ةمالعو اهلثم

 هلعف لمع لمع يذلا «نيمآ» لعافلا مسال هب لوعفم «تيبلا» و مارحلا تيبلا

 . ةحتفلاب بوصنم تيبلل ةفص : مارحلا ةحتفلاب بوصنم

 توبثب عرفرم عراضم لعن : ائاوضرو مُهبر نم الضف نوغتبي «©

 بوصنم هب لوعفم : الضف . لعاق عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .نونلا

 موق ىلع لاح وأ . نيمآل .ةفص بصن لحم يف «نوغتبي# ةلمجو . ةحتفلاب

 نم ةفودحم ةفصب قلعتم رورحيو راج : بر نم . نوغتبم مهو ريدقتي نيمآ

 ةفوطعم :ًاناوضرو . ةفاضالاب رج لح يف نييئاغلا ريمض «مه» و «ًالضف»

 . اهلثم ةبوصنم «ًالضف» ىلع واولاب
 ضفاخ نامز فرظ : اذإ . ةيفانئتسا : واولا : اوداطصاف متللح اذإو ©

 صضام لعف : ةفاضالاب رج لحم يف : متللح . ةمزاج ريغ طرش ةادأ هطرشل

 لحم يف لصتم ريمض : ءاتلا . نيبطاخملا ريمضي هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم
 :اوداطصا . طرشلا باوجل ةطبار ءافلا روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر
 : واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف

 مزاج ريغ طرش باوج «اوداطصاف» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 . اه لال

 :مكنمرجي .ةمزاج ةيهان : ال .ةفطاع اولا : موق نآئش مكنمرجي الو ©
 . الب مزج لحم يف هليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف

 مالا



 بلو هب لوعقس بصن ل يف مضلا ىلع ينجم نيطاشملا ريش : فاكلاو
 رورجم هيلا فاضم : : موق ٠ .ةمضلاب عوفرم لعاف : انش .:روكذلا عمج ةمالع

 ا . مل مكفني ةدش مكتامج ال يمي رسكلاب

 ملا ىلع ينبم ام لعف : مكواص ٠ يزدصم فرح : نإ : مكودص ْنأ ©

 ' ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا ؛« نأ ١ و. اهل لحم ال «نأ» ةلص «مكودص» ةلمجو

 , يف نوكي نأ زرجي وأ مكايإ مهدص يأ ؛ نآتش ١ نم لدب عفر لحم يف ردصم

 : . هل ًالوعفم بصن لحب

 مارحلا .. مكودصب قلعتم رورجنو راج: مارحلا دجسملا نع ©
 | . رسكلاب هلثم رورجم دجسملل -تعن-

 .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .. نونلا فذح هبصن ةمالعو نأب

 . ناث هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتي ةاهالت امو نأ" و . ةقراف فلالاو

 يلع ال نا ةلص ود عي يسري لفل

 ,رمأ لعف : اونواعت ..ةيفانئتسا : واولا: . ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو ©

 ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفلا ل هوا نال نونلا فذح ىلع يثبم

 1 .قلعتم رورجيو راج : ربلا ىلع . ةقراف فلالاو . لعاف عفر لحم يف لصتم

 . ىلع ةردقملا:ةرسكلاب ةرورخم © ربلا 9 ىلع واولاب ةفوطعم : ىوقتلاو .اونواعتب
 0 ا ش 1 ٠ رذعتلل فلالا

 برعت :اوواعتال .ةفطاع :واولا : ناودعلاو مثإلا: ىلع ونواعت الو«

 : ناودعلاو . اونواعتب .قلعتم رورجمو راج : مثألا ىلع :: «اولحت ال» بارعإ

 : اونواعتت : اونواعت لصأو .ةرسكلاب اهلثم ةرورجم «مثإلا» ىلع واولاب ةفوطعم
 ا ًاراصتخما تاءاتلا ىدحأ تفذح

 'بوصنم هب .لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا". ةاوتواعت» بارعأ برعت : هللا اوقتاو ©



 ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ: باقعلا ديدش هللا ّنإ ©

 عوفرم « َنِإ ١ ربخ : ديدش . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم اهمسا : ةلالجلا

 . ةرسكلاب رورحجم هيلا فاضم : باقعلا .ةمضلاب

 ةووولاو ديلا موتا ول لأ امقرزج كولا اولا ولع تع
 بأ عنا يئاما عت[ قو سس
 مكونات نرد ماا ملل 8
 52322 د

 1 طيرك مك ورا اول

 ٍقناَجمَرغ 2 رشا ايي كلارا كيضتو وجت 0
 00 ا 01

 9 يو هانم سَ

 ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف ؛ تمرح ؛: : ةتيملا مكيلع تمرح ©
 . تمرحب قلعتم رورجمو راج : مكيلع . هنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو . حتفلا

 . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : ةتيملا . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 «ةتيملا» ىلع فطعلا يواوب تافوطعم ناسا : ريزنخلا محلو مدلاو ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : 0 ةمضلاب اهلثم ناعوفرم ش

 ىلع ينبم لوضوم مسا : ام . ةفطاع : واولا : هب هللا ريغل لهأ امو«

 لوهجملل ينبم ضام لعف : لهأو بلا لع فرطعس وج لع ف نركلا
 ةلمجو . وه ةريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض ': لعافلا بئانو حتفلا ىلع ينبم

 توصلا هب عقر امو . ىنعمب بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «لهأ»

 انه لعفلا ىدعت لهأب قلعتم رورجمو راج : هب هللا ريغل . هحبذ دنع هللا ريغل

 قلعتم رورجيو راج :هبو .ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا .ماللاب

 . لهأب



 تافوطعم ءارسا : امو ةحيطنلاو ةيدرتملاو ةذوقوملاو ةقنخنملاو ©
 . تتام ىتح تبرض يتلا يه : ةذوقوملاو . « ةتيملا 3 ىلع فطعلا تاواوب
 . اهبارعإ قبس : امو . تطقس يتلا يأ : ةيدرتملاو

 :عبسلا .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لكأ . لوصوملا ةلص : عيسلا .لكأ ©

 ٠ . ةمضلاب عوفرم لعاف

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام .ءانثتسا ةادأ لإ : متيكذ ام الإ ©
 ىلغ ينبم ضام لعف :هحبذ يأ هتاكذ متكردأ يأ ميتكذ : ًالإب ىتاتسم بصن
 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ءاقلا . نيبطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا
 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «متيكذ» ةلمجو . عمجلل ميملاو

 أو . ريغل لهأام هو : بارعإ برعت : ْنأو بصنلا ىلع حبذ امو«

 . بصان يردصم فرح : نأ . : واولا

 . فذح هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف ؛ مالزألاب اومسقتست ©

 ؛ : مالزألاب . ةقراف :فلالاو لعاف عفر لجم يف لصتم ريمض': واولا :نونلا

 ىلع .فوطعم ردصم ليوأتب «اهالت امو نأ»و .اومسقتستي :قلعتم رورجيو راج
 "7 . ماسقتسالا مكيلع مرح :ريدقتلاو «ةئيملا»

 | لع يف ةوكسلا لع ينيس ةاشا مسا : اذ ةمضاقنا» ةلعن : قسف مكلذ ©

 ٠ ,روكللا نيج ةمالع ميلاد باطخ فرح : فاكلاو دعبلل ا ادتبم ف

 ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم سيب قلعتم نامز فرظ : نيذلا سثي مويلا »

 ' يف حتفلا ىلع ينبم لوضوم مسا :نيذلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : سئي

 . «سئي) لعاف عفر لحم

 : مضلا ىلع ينبم ضام لعف . لوصوملا ةلص : اورفك :. مكئيد نم اورفك ©

 . عمجلا ةمالع ميملاو .سئيب قلعتم رورجبو راج : مكنيد نم . ةقراف

 هدأ



 :مهوشخت ةمزاج ةيهان : ال .ةيفانثسا :ءافلا : نوشخاو مهوشخت الف ©

 يف لصتم ريمض :واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف

 لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و .لعاف عفر
 فذح ىلع ينبم رمأ لعف يهو ؛اوشخت» ىلع واولاب ةفوطعم : اوشمخاو . هب
 عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نأل نونلا

 ينبم «ملكتملا ريمض» لصتم ريمض :ةفوذحملا ءايلاو . ةياقولل نونلاو .لعاف

 تيقبو ًاراصتخا ءايلا تفذح دقو .هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع
 . اهيلع ةلادلا ةرسكلا

 ىلع بوصنم تلمكأب قلعتم نامز فرظ : مكنيد مكل تلمكأ مويلا ©

 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تلمكأ . ةحتفلاب ةيفرظلا

 راج :مكل . لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :ءاتلا . ملكتملا

 هب لوعفم : مكتيد . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . تلمكأب قلعتم رورجمو
 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو . ةحتفلاب بوصنم

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . ةفاضالاب

 ناتلمجلا ناتاه : مالسالا مكل تيضرو يتمعن مكيلع تممتاو ©

 . اهبارعإ نابرعتو « مكل تلمكأ : ةلمجلا ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم

 ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : يتمعن

 هب لوعفم : مالسالا . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : ءايلا . ةبسانملا

 . ةحتفلاب بوصنم

 : رطضا نمف .. ةنونملا ةحتفلاب برصنم زييم : ًانيد : رطضا نمف ًانيد ©
 مزاج طرش مسا : نم . ةيفانثتسا : ءافلا : نمف . تامرحملا ركذب قلعتم

 .نينكاسلا ءاقتلال ةرسكلاب هرخخآ كرحو أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 هنأل نمب مزج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ٍضام لعف : رطضا

 اتلمجو . وه ةريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلا بئانو طرشلا لعف

 . «نم» ريخ عفر لحم يف هباوجو طرشلا لعف

 ماا



 قلعتم رورجمو راج : ةعاجم يف يأ : مثإل فئاجتم ريغ ةصمخم ْي ©
 ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :فناجتم .ةحتفلاب بوصنم لاح :ريغ .رطضاب

 ! لئيابتم ريغ يأ فناجتمب قلعتم رورجمو راج : مثال . ةركن هنأل ةنونملا

 بضن فرح : نإ. طرشلا باوجلةطبار : ءافلا : ميحر روفغ هللا نإف ©

 . ةجتفلاب ميظعتلل بوصنم اهمسا : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو

 . قرم روفغل -تعن- ةفص «ميحراو ةنونملا ةمضلاب عوفر (ْنِإ) ربخ :روفغ
 « ميحر روفغ هللا نإف ٠ ةلجو . نإل ًايناث بخ برعي نأ زوجيو . ةمضلاب
 ْ . مزج لح يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج

 قمل 0 بيتار ]1 كيل عقيل
 هن اقم 20 أور تتألم هارب

 ظ ©
 ! لحم يف لصتم ريمض : واولا ٠ نونلا تب عيقرم جرام لعف ؛ كنولأسي ©

 ! ةيمسالا ةلمجلاو هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض :فاكلاو لعاف عفر
 . نولاسي لعفلل ٍناث هب لوعفمإ بصن لحم يف اهدعب

 ْ . أبتيم عقر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ام: مهل لحأ اذام ©

 . ريم لعافلا بئانو . حتفلا لع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : لحأ

 ةمالع ميم او .ّلحأي قلعتم رورجو راج : مه ٠ وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 0 .ةدئاز :اذو .أدتبملا عفر لحم يف «مل لحأ» ةلمجو:. روكذلا عمج

 . ومصض لعاقلاو نيثكاسلا اقلال او تفذحو نوكسلا لع نيس رسأ لعف : لق ©

 . تنأ هريدقت ًابوجوو هيف رتتسم

 1 . ؟لوقلا ٍلوقم» هب لوعفم بصن لح يف : ةلمجلا : تاييطلا مكل لحأ © :

 ْ نأ زوجيو .ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : تايرطلا . اهبارعإ قبس : : مكل لحأ

 1 . «لق» ةلمج وأ «اذ» ريخلا ٠ اهتلص محل لحأ ةلمحو «يذلا» ىنعمب ب (اذ» نوكت
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 : ريدقتلاو . تابيطلا ىلع واولاب ةفرطعم : حراوجلا نم متملع امو ©

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . فاضملا فذحف متملع ام ديصو

 .نيبطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف :متسملع . عفر لح

 ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : ءاعلا

 فوذحم لاحب قلعتم رورجيو راج : حراوجلا نم . لوصوملا ةلص ؛متملع#
 . هاما نم

 ءايلاب بوصنم لاح يهو «ديصلا امل نيملعم ىنعمب : نهنوملعت نييلكم ©

 . جراوجلا ملعمل ةفص نوكت نا زوجيو « متملع » نم ماس ركذم عمج هنأل

 لاح بصن لح يف ةلمجلاو : نينوملعت . درفملا نيوتت نع ضوع : نونلاو

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولاو .نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف
 .هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم تابئاغلا ريمض «نه»و

 ينبم لوصوم مسا «ام) و رج فرح «نم» نم ةنوكم : امن : هللا مكملع امم ©

 :مكملع .نوملعتب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض : فاكلا . حتفلا ىلع ينبم ٍضام لعف
 . ال لحم ال لوصوملا ةلص ؛هللا مكملع# روكذلا عمج ةمالع ميملاو . مدقم

 بوصنم فوذحملا ريمض «حراوجلا نم مكيلع ام» يف لوصوملا ىلا دئاعلاو

 مكملع امتا ىلع اذه قبطنيو هومتملع ام : ريدقتلاو هب لوعفم هلأل لحملا

 .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف :ةلالجلا ظفل هللا .«مكيلع نكسمأ امماو «هللا

 نال نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اولك . ةيفانئتسا : ءافلا : امّم اولكف ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم 2

 ةدئاز «نم» نوكت وأ ضيعبتلل «نم» و . اهبارعإ قبس : امم .ةقراف : فلالاو

 . اولك لوعفم ؛امه و ديكأتلل

 صضام لعف : نكسمأ . امل لحم ال لوصوملا لص : ةلمجلا : مكدلع نكسمأ © '

 ينبم ثانإلا ريمض : نونلا . تابئاغلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 ميملاو نكسمأب قلعتم رورجتو راج : مكيلع . لعاف عفر لح يف حتفلا ىلع

 . عمجلل



 برعتو ةاولك» ىلع واولاب ةفوطعم : اوركذا : هيلع هللا مسا اوركذاو ©
 هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مسا . اهبارعإ
 ٠ . اوركذاب قلعتم رورجو راج : هيلع . ةرسكلاب رورحجم

 َّنِإ . اهبارعإ برعتو ؛مسا اوركذا» ىلع واولاب ةفوطغم : نإ هللا اوقتاو ©

 ْ . لعفلاب هبشمديكوتو بصن فرح
 .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «ْنا» مسا : ةلالجلا ظنل : باسحلا عيرس هللا ©

 ' .٠ ةرسكلاب رورخي هيلا فاضم باسحلا . ةمضلاب عوفرم نا ربخ : عيرس

 . 216مل بكا ذرِآرادص ةبيتا قا ]يأوي
 د يس كساد تكول نس حَسعاَو
 ءاسور ا و 8

 سس رتل نام ىذا سري دزروخ ايو

 © ب وكلف وه 720 فى
 ىلع بوصنم ّلحأب قلعتم نامز فرظ : تابيطلا مكل ّلحأ مويلا ©

 . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : ّلحأ . ةحتفلاب ةيفرظلا

 . يفرم لعاف بئان تاسيطلا روكذلا عمج ةسالع ملأ رورو رامج ذم 7

 1 . لحأب قلعتم «مكل» و

 للا .: ةمضلاب عوفرم أدتبم : ماعط . ةيفانئتسا : واولا : نيذلا او

 . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا لع ينبم لوصوم مسا

 لوهجملل ينبم ضام لعف : اوتوأ . لوصوملا ةلص :ةلمجلا : باتكلا وتوآ ©

 : اواولا .: ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا ءايلا ىلع رهاظلا مضلا ىلع ينبم
 . هب لوعفم :باتكلا .ةقراف :فئالاو . لعاف بئان عفو لح يف لصتس ريمسغ

 راجأ : م ةنونملا ةمضلاب عوفرم 4 ماعط ٠ أدتبملا ريخ : لح : مكلّزح»

 . عيجلل ميلر لحب قلعنم دورجيو

 تل | كلا



 برعتو «مكل لح . .نيذلا ماعط» ىلع راولاب ةقرطعم : مهل ّلح مكماعطو ©

 ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض « مكماعط » يف فاكلاو . اهبارعإ
 . روكذلا عمج ةمالع

 ناتلمجلا : نيذلا نم تانصحملاو تانمؤملا نم تانصحملاو ©
 مسا : نيذلا . رئارحلا : دارملاو . اهبارعإ نابرعتو «تابيطلا» ىلع ناتفوطعم

 «تانمؤملا نم» نارورجملاو ناراجلاو نمب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم
 . تانصحملا نم نيفوذحم نيلاحب ناقلعتم «نيذلا نما و

 قلعتم رورجمو راج :مكلبق نم .اهبارعإ قبس : مكليق نم باتكلا اوتوأ © :

 ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : فاكلاو . اوتوأب
 ةادأ هطرشل ضفاخ نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : اذإ: نهومتيتآ اذإ ©

 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : نهومتيتا .ةمزاج ريغ طرش

 روكذلا عمج ةمالع : ميملا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : ءاتلا .نيبطاخملا

 ينبم تابئاغلا ريمض «نه) و . عمجلل ميما .نأ ةفرعلو عابشالل : واولاو

 رج لب يف «نهومتيتآ# ةلمجو . لوأ هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع
 جاوز مكل لحأ : ريدقتب . هانعم مدقتل ةفوذحم طرشلا باوجو . ةفاضالاب

 . نهجاوز مكل لحأ نهروجأ نهومتيتآ اذإ :يأ .تانضحملا

 ينبم تابئاغلا ريمض «نه» و . ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : نهروجأ ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع |[

 ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصتم لاح : نيصحم : نيحفاسم ريغ نيانصحم © :

 وأ «نينصحم» نم لدب :ريغ .درفملا مسالا يف نيونتلا نع ضوع نونلاو ملاس
 عمج هلأل ءايلاب رورجم هيلا فاضم : نيحفاسم . ةحتفلاب بوصنم ٍناث.لاح

 .نيناز ريغ يأ درفملا نيونت نع ضوع :نوتلاو .ملاس ركذم
 :يذختم . يفنلا ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع :واولا : نادخأ يذختم الو ©

 نونلا تفذحو اريغ» ىلع وأ اهبارعإ برعتو «نيحفاسم» ىلع ةفوطعم
 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : نادخأ . ةفاضالل

 ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانثتسا : واولا : ناميالاب رفكي نمو ©
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 . اوه هريدقت ًالاوج هيف رتتسم ريمض : هلعافو هرخخآ نوكس همزج ةمالعر

 : عفر لحم يف هبارجد طرشلا لعف اتلمجو رفكيب قلعت رورجتو راجن : تامبالاب

 . (نما ربخ

 ' ةاطبحا .قيتحت فرح :دق :طرشلا بارجل ةطبار : ءافلا : هلمع طيح دقف ©

 لصتم ريمض ءاهلاو ةخضلاب عوفرم لعاف :هلمع .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف
 ' قوببسم مزاج طرش باوج.«هلمع طيح دقفا» ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف
 0 . مزج لحم يف ءافلاب ةنرتقملا دقب

 , : وه .. لاح بصن لح يف اهدعب ةلمجلاو ةيلاح .::واولا : ةرخآلا يف وهو ©

 . دورجتو راج :ةرخآلا يف ..ًأدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفتم ريم
 ش . أدتبملا ربخب .قلعتم

 رماح وأ داو ينمي وها ربخ ل لع يف ورجو راج : نيرماخلا نم ©

 رسام يَ 1 1
 .ملفزأ ةسواراوتنأو فار لا ركيأو مهوب اواي
 اتت ايهاب 2 لإ
 اوَميفَهَم امل الويلان -
 0 اطيل كي وجو أ ومتم ا 2
 0 2 دلو اوله ريو كيلو جحد ُس

0 5 ' 
 ' يف مضلا ىلع ينبم ىدانم ::يأ ..ءادن ةادأ : اي: اونمآ نيذلا اهبأ اي ©

 | لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . هيببنتلل : اه . بصن لحم

 داك



 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونمآ . «يأ» نم لدب بصن

 ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا
 . لوصوملا ةلص ؛اونمآ» ْ

 نوكسلا ىلع ينبم هطرشل ضفاخ نامز فرظ : اذإ : ةالصلا ىلا متمق اذإ ©

 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متمق .ةمزاج ريغ طرش ةادا

 واولاب تبتكو رورجمو راج :ةالصلا ىلا . ةفاضالاب رج لحم يف «متمق» ةلمجو

 قلعتم «ةالصلا ىلإ؛و . ةعامجلا واوب ًاهيبشت اهدعب تديزو مخفي نم ةغل ىلع

 رمأ لعف :اولسغا . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : مكهوجو اولسغاف © :

 لصتم ريمض :واولا ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال نوئلا فذح ىلع ينبم 1

 ال مزاج ريغ طرش باوج .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم «مكهوجو اولسغاف»# '

 . بارعالا نم امل لحم

 :قفارملا ىلا .اهبارعإ برعتو «مكهوجو ىلع ةفوطعم: قفارملا ىلإ مكيدبأو«'
 .قفارملا عم وأ قفارملا نم ىنعملا : ليقو .اولسغاب قلعتم رورجبو راج

 . اهبارعإ برعتو «اولسغا» ىلع واولاب ةفروطعم : مكسوؤري اوحسماو © :

 لصتم ريمض فاكلاو . ولسغا وأ اوحسماب قلعتم رورجمو راج : مكسوؤرب '

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف

 ءابلا لحم ىلع وأ «مكهوجو# ىلع واولاب ةفوطعم : نييعكلا ىلا مكلجرأو ©

 رج ةمالعو اوحسما وأ اولسغاب قلعتم رورجمو راج :نيبعكلا ىلا .ةيضيعبتلا
 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو . ىنثم هنأل ءايلا مسالا

 : متنك . مناج طرش فرح : ْنِإ . ةيفانعسا : واولا : ًايذج متنك ْنِإو ©

 مزج لحم يف نيبطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف

 بدثلالا



 .ميملاو «ناك» مسا عقر لحم يف لصتم ريمض : ءاتلا « طرشلا لعف هَأل نإب

 :بنج يوذ يأ .ةحتفلاب بوصنم (نأك) ربخ : :ًابلج ١ روكذلا عمج ةمالع
 ا 3

 | «اولسغا) بارعإ برعت : اورهّطا . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : اوزهطاف ©

 ! اورهطت : اهلصأو مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرشلا باوج : ةلمجلاو
 . نكاسلا ىلا فلالاب تلصواو ءافلا يف ءاتلا تمغدا

 , اهنال «ًابنج متنك نإو» بارعإ برعت : رفس ىلع وأ ىضرم متنك نإو ©
 فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلا «ىضرم» بصن ةمالعو راولاب اهيلع ةفوطعم

 ' فوطعم بصن لحم يف رورجمو راج : رفس ىلع .فطع فرح : وأ .رذعتلل

 . نيرفاسم : زيدقتب «ىضرما ىلع

 نضام لعف :ءاج .فطع فرح :وأ: طئاغلا نم مكنم دحأ ءاجوأ ©

 :ةلصأو ةركن هنأل ةنونملا ةمضلاب عوفرم لعاف :دحأ .حتفلا ىلع ينبم صقان

 : نم ةفوذحم 'ةفصب قلعتم رورجمو راج : مكتم .هيلا فاضملا فذحف .مكدحأ

 .٠ ءاجب قلعتم رورجتو راج : طئاغلا نم .روكذلا عمج ةمالع ميملاو دحأ

 .«مثمق» بارعإ برعت : متسمال .فطع فرح :وأ : ءاسنلا متسمال وأ ©

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ءاسنلا

 ْ . يبلقو مزجو يفن فرح : مل . فطع فرح : ءافلا : عام اودجت ملف ©

 ' لاعقألا نم هنأل نونلا فذح هموج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف :اودجت
 : ”ءام .ةقراف فلألاو .. لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو . ةسمخلا
 .ةركن هنأل ةنوثملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 برغت : اوهميت . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : : ًابيط ًاديعص اومميتف ©

 . ةركن هنأل ةنونملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاديعص . «اولسغا» بارعإ

 باوج ًاديعص اومميتف» ةلمحو 0 تعن - ةفص : ًابيط

 ْ . مرج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش

 بارعإ برعت :مكهوجوب اوحسما .ةفطاع :ءافلا : مكهوجوب اوحسماق ©

 . . «مكسوؤرب اوحسما»

 هسا



 رج ةمالعو اهلثم برعتو ؛مكهوجو» ىلع واولاب ةفوطعم : هنم مكيدبأو ©

 وأ ًاديعصب قلعتم رورحيو راج : هنم .لقشلل ءايلا ىلع ةردقملا ةرسكلا مسالا

 . هنم ةفوذحم ةفصب

 .ةمضلاب عوفرم عراضم لعق :ديري .اهل لمع ال ةيفان :ام : هللا ديرب ام © :

 ؛«مكسوؤرب» يف ءابلا لوح ءايلعلا فلتخاو ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا

 ىنعمب اهلعجو ةيضيعبتلا «نما ةقفاوم انه يه : ليقو ةدئاز يه ليقف

 . قاصلالل وأ ةناعتسالل يه ليقو' . اهتدايزب لوقلا نم ىلوأ ضيعبتلا

 هللا ديري ام» ريدقتلاو ديكوتلل ةدئاز : ماللا : جرح نم مكيلع لعجيل ©

 ةدئازلا ماللا دعب ةرمضملا نأب برصنم عراضم لعف :لعجي «لعجي نأ

 قلعتم رورجمو راج : مكيلع . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض :لعافلاو

 اهدعب امو» ةدئازلا ماللا دعب ةرمضملا «نأ» و روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعجيب

 هلوقل هب لوعفم هنا ىلع ًالحم بوصنم ةدئازلا ماللاب ًاظفل رورجم ردصم ليوأتب

 رج فرح : نم . اهل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص «لعجي» ةلمجو ؛ديري ام»

 هنأ ىلع ًالحم بوصنم دئازلا رجلا فرحب ًاظفل رورجم مسا : جرح . دئاز

 جا لمشاهير

 منال هل لمع ال كاردتسا فرح : نكل . ةيفانتسا : واولا : ديري نكلو ©

 ًااوج هيف رتتسم ريمض : : لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :ديري .ففخم

 . وه هريدقت

 لحم يف لصتم ريمض : فاكلا .«لعجيل»' بارعإ برعت : رهطيل : مكرهطيل © :

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن

 «لعجيل» بارعإ برعت : متيل .ةفطاع : واولا : مكيلع هتمعن متيلو ©

 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاحلاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : :هتمعن

 . عمجلل ميملاو متيب قلعتم رورجبو راج : مكيلع . ةفاضالاب رج لحم

 عقوت يأ يجرتلا ديفت لعفلاب هبشم فرح : لعل : نوركشت مكلعل ©
 . «لعل» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع يتبم لصتم ريمض : فاكلا .نكمملا

 اة



 نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نورمكشت . روكذلا عمج ةمالع ميملاو
 علب لع يف ةوركشت ١ ةلمجو . لعاق عفر لح يف لصتم ريمض :و دارلاو
 1 . ًااصتخا لوعفملا فذحو «لعلا ٍربخ

 .:طع مصر ل 2
 للراتب ١ دب مكاكعِذلاةقكررو كقوة سما ووكو <

 : رس دهب مد عم

 0 را ا 5و

  نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوركذا .. ةفط : اولا : ةمعئ اوركذاو ©

 , لاف عقر لحم يف لصتم ريمض : واولا . سما نامالا نم همام أ
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةمعن .' ةقراف فلالاو

 ' راج :: مكيلع ةرسكلاب ميظعتلل رورحم هيلا فاضم :ةلالخلا ظفل : مكيلع هللا ©

 . . روكذلا عمج ةمالع ميلاو ةمعنب قلعتم رورجتو

 ريغ ءفلو ةحتفلب اهلثم ةيوصنم ؛ةمسنا لع والاب ةفرطعم ةقاثيمو ©

 بن لع يف نوكسلا ىلع ينبم لوصرم مسا : يذلا : هب مكقثاو يذلا ©
 : :لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مكدهاع يأ : مكقثاو . هقاثي ةفص
 ' بصت لحن يف لصتم ريمض : فاكلاو . وه هريدقت ًازاوجن هيف رتتسم ريمضص
 ةلمجو . مكقنارب قامتم رورجتو راك : :هبو روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم

 : . بارعالا نم اه لحم ال لوطصوملا ةلص «هب مكقثاو»

 ؛ مكقئاوب قلعتم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : ذإ : متلق نإ ©

 : ءاتلا . نيبطاخملا ريمضن هلاصتال نوكسلا ىلع يثبم ضام لعف : : متلق

 يف متلق» ةلجو ٠ روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 1 . هذإ» :فرظلا دعب اهعوقول :هيلا فاضم رج لحم

 انغمس .:؟لوفلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : انعطأو انعمس ©

 لضتم ريِمض «ان» و .نيملكتملا ريمضب هلاصتال نوكسلا نبع ينبم ضام لعف.

 دسآ*ال



 . اهبارعإ برعتو ؛انعمس» ىلع واولاب ةفوطعم : انعطأو .لعاف عفر لحم يف

 :نإ .اهلثم برعتو «هللا همعن اوركذا» ىلع ةفوطعم : هللا نإ هللا اوقتاو ©

 بوصنم ؛«نإ» مسا : ةلالخجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح

 راج : تاذب .ةمضلاب عوفرم «نِإ) ربخ ميلع : يودصلا تاذب ميلع ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :رودصلا .ميلعب قلعتم رورجبو

 عكيمالو القل انهت يم ا وواوم دامي 1 م كد ا 3000 م 122 جو - ا ش
 . هقارإساونتأو وتل بواوهاويغاوارملا لصمَقاَحَع رع 1 010 2 كا وا و دم لو لإ و401 دكا هك و سرر
 *© دمها 0

 يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : يأ . ءادن ةادأ : اي : اوذمآ نيذلا اهبآ اي ©
 نم لدب حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . هيبنتلل : اه . بصن لحم

 : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونمآ . «يأ»

 ةلص ؛ اونمآ  ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 . لوصوملا

 نال نونلا فذح ىلع ينبم صقان رمأ لعف : اونوك : هلل نيماوق اونوك ©

 «نك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم

 نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم اهربخ : نيماوق . ةقراف فلالاو

 ىنعمب .نيماوقب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هلل .درفملا نيونتلا نع ضوع
 . هناحبس هدوهعب مايقلا ىلع نيبئاد

 اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم «نيمارق» نم لدب : ءادهش : طسقلاب ءادهش ©

 نوكت نأ زوجيو «ءالعف» نزو ىلع فرصلا نم ةعونمم امال نونت مو ةحتفلا

 يأ . ءادهشب قلعتم رورجمو راج : طسقلاب . ناكل ًايناث ًاربخ وأ . ًالاح

 . لدعلاب نيدهاش

 كك رم



 . ةمزاج ةيهان : ال .'ةفطاغ : واولا: موق نآنش مكنمرجي الو«
 لحم .يف ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا يلع ينبم عراضمم لعق : مكتمرجي
 لوعفف بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم نيبطاخملا ريمض : ,فاكلا ..الب مزج
 .فاضم : موق .ةمضلاب عوفرم لعاف : نانش .روكذلا عمج ةمالع ميملاو .هب

 ٍْ . ةركن هنأل ةنونملا ةرسكلاب رورجم هيلا
 ةيرذصم فرح ّنأ» نم ةبكرم :ًالأ .رج فرح : لع: اولدعت آلآ ىلع ©

 ةمالعو ْنأِب ثوصنم عراضم لعف : اولدعت .اهل لمع ال ةيفان 4ال» و بصان

 '.ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا : نونلا فذح هبصن

 قلعتم رورجملاو رانجلاو . ىلعب رج لحم يف ردصم ليوأتب «اهالت امو نأ) و

 . اه لحم ال ةيردصملا « ْنأ» ةلص ةاولدغت الا ةلمجو . مكنمرجيي

 ..ةسمخلا لاعقالا نم هعراضم هنأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف ذ: اولدعا ©

 ْ . لعاف عفر لحم يف لضتم ريمض : واولا

 عفر لحن يف حتفلا لع ينبم لصفتم عفر ريمض : ره : ىوقتلل برقأ وه ©
 فرضلا نم .عونمم هّنأل نوني لو ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : برقأ .أدتبم
 :ةرسكلا مسالا رج ةمالعو برقأب رورجمو راج .: ىوقتلل .«لعفأ» ةغيص ىلع
 ْ . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا

 لوعفم :هللا .«اولدعا» بارعإ برعت : اوقتا .ةيفانئتسا < واولا : هللا اوقتاو ©

 : | . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب

 بوصنم اهمسا : هللا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : ريبخ هللا ْنِإ ©
 . ةمضلاب عوفرم اهريخ.: ريبخ: . ةحتفلاب ميظعتلل

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح : ءابلا : نولمعت امب «

 ريمض لوبصوملا ىلا دئاعلاو ريبخب قلعتم رورجملا راجللا« ءابلاب رج لحم
 «ام»:نوكت وأ هنولمعت اب : ريدقتلا هب لوعفم هنأل لحملا ببصنم فوذحم

 ردضم ليوأتب «اهدعب امو «ام) و امل لحم ال اهتلص «نولمعت» ةلمجو ةيردصم

 :عراضم لعف : نولمعت . مكلمعب ربخ وذ هللا :ريدقتلا ءابلاب رج لح يف

 ش . لعاف عفر لحم يف لصتم.ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم

 لاا



 *© مطعمة رذت رن كلا صوامع 4
 عوفرم لعاق : هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : دعو : نيذلا هللا دعو ©

 لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا :نيذلا .ةمضلاب ميظعتلل
 , هب

 ريمض :واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوثمآ ©

 . لوصوملا ةلص : ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم
 اهيارعإ برعتو «اونمآ» ىلع واولاب ةفرطعم : تاحلاصلا اولمعو ©

 عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : تاحلاصلا
 . ملاسلا ثنؤملا

 عفر لحم ينوأ قلعتم ؟مهلا رورجملاو راجلا : ميظع رجأو ةرفغم مهل ©

 ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ةرفغم . روكذلا عمج ةمالع ميمو مدقم ربخ
 .ةرفغملاب يأ ردقم رج فرحب رج لحم يف ةيمسالا ةلمجلاو .ةركن هنأل ةنونملا
 ىلع واولاب ةفوطعم : رجأو . دعوب قلعتم «ةرفغملاب» رورجملاو راجلاو

 . ةمضلاب ةعوفرم رجأل ةفص «ةرفغم»

 كا ل عي مر و 12 ْ

 ٠١ ريان كيلو يئاتاوَركَواوئكْرلَو ©
 امأو : ريدقتب ةيفانئتسا نوكت نأ زوجيو . ةفطاع : واولا : اورفك نيذلاو ©

 يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ميحجلا باذع مهلف اورفك نيذلا

 . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اورفك . أدتبم عفر لح

 1 . لوصوملا 1

 راج انتايآب اهبارعإ برعتو ءاورفك# ىلع واولاب ةفوطعم : انتايآب اوبذكو ©
 . هيلإ فاضم رج لحم يف لصتم ريمض «ان» و . اوبذكي قلعتم رورجمو
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 '. «.نيذلا"ف ادتبم ربخ عفر لحم يف ةلمجلا : ميججلا باحصأ كئلوأ ©

 فرخ : فاكلاو . ًادتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع :ينبم:ةراشا مسا : :ءالوأ

 هيلا فاضم : ميحجلا .هرخآ يف ةضلاب عفر أدتلا بخ :باحصأ .باطخ

 . ةرسكلاب ورؤرجم

 رش ولن ذإ دك مَكَعْع انا مادا ١1١
323 7 7 0 2 

 00 1000 مال هلاك 0 02

 لح يف مضلا لع ينبم ىدانم : يأ . دا هدأ داب: اوثمآ نيذلا اهنأ اي ©

 بِضن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا .. هيببنتلل : اه . بصن
 : .ةعاوجلا واوب ةلاصتال مضلا لع ينبم ضام لعف :.اوئمآ . «يأ» نم لدب

 :ةلص .اونمآ» ةلمجو . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 ا . لوصوملا

 :نال نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوركذا : مكيلعأ هللا ةمعش اوركذا ©

 'لعاق عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم

 ,فاضم :ةلالجلا ظفل هللا .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :ةمعن .ةقراف فلالاو

 ةمالع ميلاو ةمعنب قلعتم رورجتو راج :مكيلع .ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا
 . روكذلا عمج

 |. قلمنتم ٍبِصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : ْذإ : موق َّمه ّْذِإ ©

 ةمضفلاب عوقرم لعاف موق ٠ حتفلأ لع ينبم ضام لعف» : مه . اوركذاب
 . ةفاضالاب رج لحم يف «موق مه» ةلمجو . ةركن هّنأل ةنونملا

 عراطشم لفف : اوطسبي . بصان يردصم فرح : نأ : مكيلإ اوطسبي ْنأ ©

 ! عفر لحم يف لصفم ريمض : واولا . نوئلا فذح هبصن ةمالعو نأب بوصنم

 :ةمالع ميملاو اوطسبيب قلعتم رورجتو راج : مكيلإ ٠ , ةقراف فلالاو لعاف
 . |عمج

 . «ٌمه» لعفلل هب لوعفم بصن لح يف ردصم ليواتب ةاهالت امو أو روكذلا
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 نيبئاغلا ريمض «مه» و . ةحتفلاب بوصتم هب لوعفم : يديا : ٌفكف مهيديأ ©

 ينبم ضام لعف : فك . ةفطاع : ءافلا : كفكف . ةفاضالاب رج لحم يف

 . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع

 قلعتم «مكبع» رورجملاو راجلاو .. مهيديا : بارعإ برعت : مكذع مهيدبأ ©

 : فكي

 . اهبرعإ برعتو «ةمعن اوركذا» ىلع واولاب ةقوطعم : هللا ىلعو هللا اوقتاو ©

 . ا تتم مدقتشلا ورقو راج 5 لل لع + ةيفاتتسا ورا هلا لعر |

 لعف : لكوتي . مالا مال : مالل ١ . ةدئاز ٠١ نونمؤملا لكوتيلف ©

 ءاقتلال رسكلاب كّرح نوكسلا همزج ةمالعو 0 مالب موزجم عراضم

 . لاس ركذم عمج هئال واولاب عوفرم لعاف : : نونمؤملا ٠ نينكاسلا

 م سا مير لت

 ليؤَرَسِ قيوم اأن 97 ١

 لل كاز اية
 اكوا حْضْوَو فر انو

2 2112 
 © ٍلِبتلهريْزَصف كيج كَ بكل

 فرح :دق . ديكوتلاو ءادتبالل : مللا . ةيفانئتسا : واولا : هللا ذخأ دقلو ©

 عرفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ذخأ . قيقحت 1

 . ميظعتلل ةمضلاب

 : نيب . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : قاثيم : ليئارسا ينم قاثيم © '

 هنون تفذحو ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هلأل ءايلاب رورحم هيلا فاضم

 . فقرصلا نم عونمم هنأل ةحتفلاب رورجم هيلا فاضم : ليئارسا .ةفاضالل
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 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انثعب . ةفطاع : واولا : مهثم انثعبو ©
 عفر لحع يف عاطملا دحاولا ريمض ةاثا و ةناحبس ملكتملا ريمبضب هلاصتال

 .رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه و انثعبب قلعتم رورجميو راج : مهنم .لعاف

 ىتثم هنأل ءايلا هبصن ةمالعو انثعبب بوصنم هب لوعفم : ًاميقث يشنع ينثا ©
 ! زييمت :: ًابيقن '. حتفلا ىلع ينبم «رشع» يناثلا ءزججلاو:ةفاضالل نوتلا تفذحو
 0 .٠ ةحتفلاب بوصنم

  :ّنِإ .اهيارعإ برعت (هللا ذخا» ىلع واولاب ةفرطعم : مكعم ّينإ هللا لاقو ©
 بص لحم يف لصتم ريم ملكتملا ءايو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح
 ' :فاكلاو ةبحاصملا ىلع لدي «نإ) ريخب قلعتم ناكم فرظ : عم . اهمسا

 ! نإ» ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحب يف لصتم ريمض

 0 . «لوقلا لوقم» هب لوعفم !بصن لحم يف مكعم

 ؛ طرشأ فرج ! . مسقلل ةتطرم ديكوتلل ماللا : ةالصلا متمقأ نئل ©
 يق لوطاخللا ريسقب هلاصتال نوكسلا يلع ينم ام لعف : متمقأ ٠ مزاج

 . عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض.: ءاشلاو « ْنإب منج لحم
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةالصلا . عابشالل مضلاب تكرح روكذلا

 . مسقلا نيب ةيضارتعا «متمقأ ْنإ١ ةلمجو . مخفي نم ةغل ىلع واولاب تبتكو
 ش ا

 متمقأ» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : نا :١٠ متنمآو ةاكزلا متيتآو ©
 ' . اهمارغإ نابرعتو «ةالصلا

 .نوكسلا لع ينبم لصتم ريم هالو . مب قلمشم رورجو راج : يسرب ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف

 ! نابرعتو «متنمأ» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : متضرقأو مهومترزعو ©
 لحب يف نييئاغلا ريمض «مها و ميملا عابشال «مهومئرزع» يف واولاو . اهبارعإ

 . هب لوعفم ابصن

 كاكا



 .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم لوأ هب لوعفم :ةلالجلا ظفل : ًانسح ًاضرق هللا ©"
 ةفص : ًائسح . ةركن هنأل ةنونملا ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : ًاضرق

 . ةحتفلاب هلثم ةبوصنم ًاضرقل - تعن

 . ردقملا مسقلا باوج.يف ةعقاو : ماللا: مكتائيس مكنع ّنرفكأل ©
 :هلعافو ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف : نرفكأ

 .نرفكأب قلعتم رورجيو راج : مكنع . .انأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض
 نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : مكتائيس . روكذلا عمج ةمالع ميملاو
 رج لحم يف لصتم ريمض : فاكلا . ماسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا

 دسم دس مسقلا باوج «ٌنرفكأل» ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب

 . اعيمج طرشلاو مسقلا باوج

 . اهبارعإ برعتو «نرفكألا ىلع واولاب ةفرطعم : تانج مكنلخدالو ©
 ٍناث هب لوعفم : تانج . لوأ هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض فاكلاو

 . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةرسكلاب بوصنم

 : يرجت . تانج ةفض بصن لحم يف ةلمجلا : راهثالا اهتحت نم يرجت ©
 راج : اهتحت نم . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 عوفرم لعاف : رامتالاو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ؛اه» و رورجمو

 نم ةفوذحم لاحب وأ يرجتي قلعتم «اهتحت نم» و هرخآ يف ةرهاظلا ةمضلاب

 . رابنالا

 ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم .. ةيفانثتسا : ءافلا : كلذ دعي نفك نمف ©

 زج لحم يف حتفلا ىلع ينبم ضم لعف : رفك . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا
 : دعب .وه :هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض : هلعافو طرشلا لعف هنأل نمي

 ىلع ينبم ةراشا مسا : كلذ . رفكب قلعتم ةحتفلاب:بوصنم نامزلا فرظ
 . باطخ فرح : فاكلاو . دعبلل : ماللا . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا
 . طرشلا كلذ دعب يأ

 1 فرح «نم# و «نما نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : لض دقف مكذم ©

 برعت : لض . قيقحت فرح : دق . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا ٍنايب رج'

 دلال



 !ءافلاي نرتقم دقب قوبسم مزاج :طرش باوج «لض دقف» ةلمجو «رفك» بارعإ
 000 . «نم) أدتبمللا عفر لحم يف هبارجو طرشلا لعف اتلمجو . مزج لحم يف

 ؛فانضم : ليبسلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ءارس ؛ ليبسلا ءاوس ©

 .. ةرسكلاب روزجي هيلا

 هه 0 1 اسس د دو عمى .

 ١ يفز نو هيف 2201 مهو اَمَف ١٠١
 2 2 "مهبوقن 8

 عمي 200 يهب عاري

 8 ا 1 ضاومهطفعأَ قدي

 ! ةدئاز : ام . رج فرح : ءابلا . ةيفانثتسا ءافلا : مهقاثيم مهضقن امبف ©
 ' ةفوطعم يهو مهضقنبف مالكلا نوكيف ةفطاع ءافلا نركت نأ زوجيو . ديكأتلل

 ؛ قلعتم رورجيو راج : ضقنب . مهضقنو مهقاثيم ببسب ينأ (مهقاثيم» ىلع
 ا! فذحف مققاثيم مهضقن ببسب . مهانعل يأ : اهدعب ام هرسفي فوذحم لعفب

 | ريمبم :«مها و .همأقم «ضقنا هيلا فاضملا ميقأو | «بْبس#» فاسفملا زورجملا
 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ْ

 ريمض ءاند و عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : مهانعل ©
 ' . هب لوعفم بصن لحم يف نييئاخلا ريمض مهد و . لعاف عفر لحم يف لصتم

 «مدي و ةحتفلاب بوصنم - ضتقن - ردصملل هب لوعفم وهف : مهقاثيم امأ

 00 . هيلا فاضم رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 ١ برعتو ةانعل» ىلع واولاب ةفرطعم : انلعجو : ةيساق مهبولق انلعجو ©
 ؛ يف نيبئاغلا زيمض «مه» و ةحتفلاب بوصنم لوأ هب لوعفم : مهبولق . اهلثم ْ

 ١ . ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : ةيساق.. ةفاضالاب رج لح
 أ . نونلا توبثب عراضم لعف : نوفرحي : هعضاوم نع ملكلا نوفرحي ©

 بوصنم هب لوعفم : ملكلا . لعاف عفر لحب يف لصتم ريمض : واولاو

 ل4



 لصتم ريمض : ءاهلاو .نوفرحيب قلعتم رورجمو راج :هعضاوم نع .ةحتفلاب

 ءايلا ىلع ةرهاظلا مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوسن .ةيلاح : واولا : اوسكو ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا

 . لاح بصن لحم يف ةاوسنا ةلمجو . ةقراف فلالاو

 رورجيو راج : امم . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : هم اوركذ امم ًاظح ©

 مسأ ام' و رج فرح «نم# نم ةنوكم يهو «أاظح» نم ةفوذحم ةفصب قلعتسم

 ينبم ضام لعف : وهو لوضوملا ةلص : اوركذ « نمب رج لحم يف لوصوم
 يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم لوهجملل
 ل فال لا دهشم ةفئاش اع علال لوا

 ال ةيفان : ال . ةيفائئتسا : اي ا

 ريمسف ؛ همساو ةمضلاب يفرم اياضم لعف ١ علطت ٠ تنأ هريدقت ًابوجو هيف

 ىلع . «لازت» ربخ بصن لحم يف « مّلطت » ةلمجو . تنأ هريدقت ًابوجو رتتسم

 قلعتم رورجبو راج : مهنم .ةنايخ ىلع يا علطتب قلعتم رورجيو راج :ةنئاخ
 سفن ىلع ىنعمب وأ ٠ نمب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض : «مه» و . ..هنئاخب

 . ةئئاحن ةقرف وأ

 ىلع برصنم ىتنتسملا نع بئان : ًاليلق .ءانتسا ةادأ : لإ : مهنم ًاليلق الإ ©
 قبس : مهنم . مهنم ًاليلق ًاقيرف آلإ : ريدقت ىلع ةنونملا ةحتفلاب ءانثتسالا

 .اهبارعإ

 اوبات ْنِإ : ىنعملاو طرشلا ىنعمل تلخد ءافلا : حفصاو مهنع فعاف ©
 ةفوطعم :حفصاو فعاب قلعتم رورجمو راج : مهنع . مهنع فعاف اوئمآو 1

 «ةلعلا فرحا هرخآ فذح ىلع ينبم رمأ لعف : ٌفعا . «فعا» ىلع واولاب
 ىلع ينبم رمأ لعف : حفصأ . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : هلعاف

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : هلعافو . نوكسلا

 ب ا59



 : : ةلالجلا:ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرخ : نإ : بحي هللا نإ ©

 | هلعافو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :بحي .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم اهمسا

 . نإ ربخ عفر لحم يف ةلمجلاو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 وع نقلا ملاس ركذم عج هنأل ءايلاب ُبوصنم هب لوعفم : نيتسحملا ©

 ْ . درفملا نيونت نع

 . ايهرلا ربات اة اتعارنتت زهق راق 1177 نيل

 87 وعيا َك 24 هةموو ةيآروإ اصح الي
 مسا : نيذلا . رج فرح : نم : ةفطاع : وارلا : اولاق نيذلا نمو ©

 ' مضلا ىلع ينبم ٍضام لعف :اولاق .نمب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم
 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واؤلا .  ةللعاجلا واوب هلاصتال

 . لوصوملا ةلص ةلمجلاو

 ؛ فرح : نإ« لوقلا وقم هب لوعفم بصن لع يف : ةلمجلا : ىراص انذإ ©

 فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم (ّنِإ) ربخ : ىراصن 375 مسا بصن

 . رذعتلل
2 

 هم
 . دخولا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف: مهقاثيم انذخأ ©

 : مهقاثيم. . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لبصتم ريمض ؛اناو عاطملا

 . ةفاضالاب رج لع يف نييئاغلا ريمض ؟مه» و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 ىلع ةرهاظلا مضلا ىلع ينبم نضام لعف :'اوسن . ةفطاع : ءافلا : اوسئف ©

 يف ةغعامجلا زاوو .لصتم ريمض :واولاو .ةعامجلا واؤب هلاضتال ةفوذحملا ءايلا
 .٠ ٠ لعاف عفر لحم



 قلعتم رورجيو راج امم . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : هي اوركذ امم ًاظح ©

 مسا «ام » و رج فرح « نم 1 نم ةنوكم يهو ؛ ًاظح ١ نم ةفوذحم ةفصب

 لعف .لوصوملا ةلص : اوركذ . نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام

 قلعتم رورجمو راج :هب .ةقراف :فلالاو لعاف بئان عفر لحم يف لصتم

 . اوركذب

 . اهبارعإ برعتو «انذخأ» ىلع ءافلاب ةفوطعم : انيرغأت : مهثيب انيرغاف ©

 ريمض «مه» و . انيرغأب قلعتم ةحتفل ةفلاب بوصنم ناكم فرظ : مهنيب

 . ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا

 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةمايقلا موي ىلا ءاضغبلاو هوادعلا ©

 :موي ىلا . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم «هوادعلا» ىلع واولاب ةفوطعم : ءاضغبلاو

 فاضم : ةمايقلا . ءاضغبلا نم ةفوذحم لاحب وأ انيرغأب قلعتم رورجمو راج
 . ةرسكلاب رورجم هيلا

 : مهئبني .لابقتسا فرح :فوس .ةيفانثتسا :واولا : هللا مهئيني فوسو ©

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . عابشالل عراضم لعف

 . ءىبنيب قلعتم رورجيو راج ؟اباو

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح : ءابلا : اوناك امي ©

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك . ءابلاب رج .لحم

 . ةقراف فلالاو «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا

 . لوصوملا ةلص ةلمجلاو

 لحم يف لصتم ريمض .: واولاو .نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوعشصي ©

 . «ناك» رييخ بصن لحم يف ةلمخلاو . لعاف عفر

 تو



 لصين افتكر 0
 0008© يمل ناو زله نيكل

 'وهو ةحتفلاب بوصتم ىدانم : لهأ . ءادن ةادأ : اي : :باتتكلا لهأ اي ©
 . ةرسكلاب رورحي هيلا فاضم : باتكلا . فاضم

 ىلع ينبم ضام لعف : مكءاج . قيقحت فرح : دق : انلوسز مكءاج دق ©

 .مدقم هب لوعفم بصن لخم يف.مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :فاكلا . حتفلا
 ريمض ةان) و ةمضلاب عوفرم لعاف : انلوسر . روكذلا عمج ةمالع ميملاو
 . هيلا فاضم رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 يمس لعاقلاو ةمضلاب عيفرم عراضم لعف : نييي : : ًاريثك مكل نيبي «

 راج : مكل . لاح بصن لحم يف ؛نييي» ةلمجو . وه هريدقت ًانارج هيفرتسم

 'بوصنم هب لوعفم : ًاريثك ٠ روكذلا عمج ةمالمع ميمو نيبيب قلعشم رورجتو

 ؛ نوكسلا ىلع ينبم لوصرم مسا :ام .رج فرح :نم : نوفخت متنك امّم

 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف :متنك .نمب رج لحم يف
 ' ميملاو «ناكف مسا عفر لخم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمبض : ءانلا . عفرلا

 ' عراضم لغف : :نوفخت . لوصوملا ةلص «متنكا ةلمخو . زوكذلا عمج ةمالع

 «نرفخت» ةلمجو .' لغاف عفر لحم يف لصتم ريمض زاولاو نونلا توبشب عوفرنم
 0 . «ناك» ربخ بصن لح يف

 نم . ةفوذع لاحب قلعتم رورجو راج: ريثك نع وفعيو باتكلا نم ©

 'اهعفر ةمالجو اهلثم برعتو « نيبي » ىلع واولاب فوطعم : رفعيو .«ام»
 . ةعابجلا واب ًاهيبشت اهدعب فلألا تديزو لقشلل.واولا ىلع ةردقملا ةمضلا

 . . مكمئارجو مكماثآ نم ريثك نع يأ .رفعيب قلعتم رورجتو راج : ريثك نع

 . :هللا:نم .اهبارعإ قبس . .نآرقلا اذهب يأ :مكءاج دق : هللا نم مكءاج دق © .

 كر



 . مكءاجب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج

 ةفوطعم باتكو . ةنونملا ةمضلاب عوفرم لعاف : رون : نييم باتكو رون ©

 باتكل - تعن  ةفص : نيبم . ةنونملا ةمضلاب هلثم عوفرم ةرون» ىلع واولاب

 ًاضيأ ةمضلاب ةعوفرم

 217 0 در م هم

 روثلا لإ يلق أ مهجر ملكنا لب 4 طز اور مسن مهلا دب ىو 15

 © ريناد كمه هِيَ

 : هب . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : هللا هي يدهي ©

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف ةلالجلا ظفل هللا . يدهيب قلعتم رورجو راج

 رسكلاب كّرح نوكسلا ىلع يبنم لوصوم مسا : نم : هئاوضر عبّتا نم ©
 ىلع ينبم ٍضام لعف .: عبتا ٠ لوأ هب لوعفم بصن لحم يف نينكاسلا ءاقدلال

 لوصوملا ةلص عيال ةلمو .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض هلعافو حتفلا

 ينبم لصتم ريمض ءاهلاو ةحتفلاب بوصنم 4عبتا» لعفلل هب لوعفم : هناوضر

 . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع
 بوصنم «يده» لعفلل ٍناث هب لوعفم : لبس : مهجرخيو مالسلا لبس «

 ىلع واولاب ةفوطعم : جرخيو ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : مالسلا . ةحتفلاب

 ريمض « مه »و . ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم لعفلاو اهبارعإ برعتو « يده »
 فيو ليس ىلا هلصأو . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا

 .راجلا +

 تامالعو مهجرخيب قلعتم رورجيو راج : هئذإب رىونذلا ىلا تاملظلا نم ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو . ةرسكلا ءامسالا رج

 «مهجرخي» ىلع داولاب ةفوطعم :مهيدهيو : ميقتسم طارص ىلا مهيدهيو ©
 ةفص : ميقتسم . يدهيب قلعتم رورجبو راج : طارص ىلا . اهبارعإ برعتو

 . ةرسكلاب هلثم ةرورجم طارص ىلا  تعن

 وو



 وذ ا م اثرا روع يجر الا كوز تت ئيلا هور ١ 317 كا 5 ةيمأ را ايان تيمنا ريفا اذ ةزاتكدتأ ٠

 ©  ٌريَكوُهتإ عدو لضم
 م يقمع فرح : دق . ديكرتاو ءادجرلل : ملل : اولاق نيذلا رفك دقل ©

 يف ختفلا لع ينبم لوضوم مسا : نيذلا .حتفلا ىلغ ينبم ضام لعف : رفك

 '. ةعارخلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق . لعاف عفر لحم

 ١ ٠ . لوصوم ا

 قل لوقا ب لوعقم بصن لمع يف لمشلا حيسملا وه هللا نإ »

 ميظعتلل بوصنم «ّنإ» مسا : ٠ لعفلاب هبشم ديكرتو ابصن فرح : نإ

 ري لع ليلا ره ةسسالا طش ةدسقلاب عهقرم اوه ريغ
 . ناد

 . نم الد نركي وأ ةمضلاب ثم ةعفرم حيسملل ةفص : نيا: ميرم نبا ©

 . فرصلا نم عونمب هنال ةحتفلاب رورجم هيلا فاضم : :ميرم

 يمض لعاقلاو نيكاسلا ءاقثال واو تفذحو نوكسلا ىلع ينم رسأ لعف : لق ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 هب لوعفم بصن لحم يف : اهالت امو ةلمجلا: ًائيش هللا نم كلمي نمف ©

 :ماهفتنما مسا :نم .طرشلا ىنعمل نوكت نا زوجيو ةدئاز ءافلا «لوقلا لوقم»
 ةمضلاب يفرم عراضم لمف :كلمي . ادشبم عفر لح يف نوكسلا لع ينبم
 ,عفر لحم يف ©« كلمي : ةلمجو . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 «ًائيش» نم لاحب وأ كلميب قلعتم ميظعتلل رورجو راج ::هللا نم .(نما ريخ

 ' © . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًائيش . هيلع ةمدقم .ةفص هلأل

 كر د



 لحم يف حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : دارأ . مزاج طرش فرح : نإ : دارأ ْنِإ ©
 . وه هريدقت ًانارج هيف رتتسم ريمض لعافلاو طرشلا لعف هنأل ْنِإِب مزج
 حيسملا كليب نأ دارا ْنِإ : ريدقتلاو . هانعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو
 . كلمي نمف

 لعق :كلبهي .بصان يردصم فرح : نأ : ميرم نيا حيبسملا كلهي نأ ©

 ًاناوج هيف رتتسم ريمض :هلعافو ةحتفلا هيصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم :

 لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب ؛اهالت امو نأ' و . وه هريدقت
 حيسملل  تعن . ةفص : نبا .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : حيسملا .«دارأ»

 .اهبارعا قبس : ميرم .ًالدب نوكت نا زوجيو ةحتفلاب هلثم ةبوصنم
 حيسملا ىلع واولاب ةفوطعم : همر : ًاعيمج ضرألا يف نمو ُهّمأو ©:

 نمو . ةفاضالاب رج لح يف لصتم ريم : ءاهلاو . ةحتفلاب هلثم ةبوصنم
 هنال بصن لع يف نوكسلا لع ينبم ليصوم مسا : نم . ةفطاع : واولا

 ةلصب قلعتم رورجمو راج : ضرألا يف . - حيسملا - بوصنم ىلع فوطعم
 لاح : ًاعيمج . ضرألا يف رتتسم وأ نئاك وه نمو : ريدقتب ةفوذحم لوصوم

 . ةنونم لا ةحتفلاب بوصنم

 رورجمو راج : هلل . ةيفانتسا : واولا : ضرالاو تاومسلا كلم هللو ©

 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : كلم . مدقم ربخ عفر لحم يف ميظعتلل

 ىلع فطعلا واوب ةفوطعم :ضرألاو .ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :تاومسلا
 . ةرسكلاب اهلثم ةرورجم «تاومسلا»

 لحم ين نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةفطاع : واولا : اهفيب امو ©

 .ةحتفلاب بوصنم ناكم فرظ :اهنيب . ضرألاو تاومسلا ىلع فوطعم رج
 ةمالع فلألاو دابع فرح :ميملا .ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض :ءاهلا

 رقتسا امو ريدقتب ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم !اههنيبا ةلمجلا هبشو .هيبشت

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ءاشي ام قلخي ©

 با #4هدل



 | يني لوصوم مسا : ام ٠ لاح بصف لحم يف : ةلمجلاو . وه هريدقت ًالوجب
 . ةلمجو ؛قلخي» بارعإ برعت : ء . هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع

 : 0 ”ءاصتما هب لومفلا فذحو اه لح ال ليصمول ةلص ؛ اش

 . ميظعتلل عيفرم أدتبم : هلل ةينانتسا : واولا : ريدق' ءيش لك ىلع هللاو ©

 ! رورجم هيلا فاضم ءيش . ريدقب قلعتم رورجيو راج : لك ىلع .ةمضلاب
 ا ا ا ٠ ةقنلا ةمضلاب عرفرم أدتلا ريخ : ريدق . ةرسكلب

 مدعي يق مديل هنأ او اك رق يي ليلا
 فين 0 بْزَيَوءاَقي ارتي 3مم مكي

 © يصلها اهنهاو لا نانو 7

 ١ ينبم ضأم لعف : تلاق : ةفطاع : واولا : ىراصخلاو دوهيلا. تلاقو ©

 00 كاسل هال رسكلاب تكوح ةنكاسلا تيا هان. ءاتلو ٠ عتفلا لع ش

 ١ . رفعتلل فلألا لع ةردقلا ةملاب اهلثم عوقرم

 نحن . ةلوقلا لوقم# هب لوعفم صن لع يف ةلمجلا : هلا ءاننأ نحن ©

 ٠١ عوفرم ربخت : ءانبأ . أدتبم عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصفنم غفر ريمض
 ْ . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فانضم : هللا . ةمضلاب

 | ريمض : : ٍءاطاو .ةمضلاب اهلثم ةعوفرم 4 ءانبأ ١ ىلع ؤاولاب ةفوطعم : هؤابحأو ©

 ا . هيلا فاضم رج لحم يف لصتم

 : لعافلاو . نينكابلا ءاقتلال واولا تفذحو نوكسلا لع ينبم رمأ لعف : لق ©

 0 1 . تنأ هريدقت ًابوجو رتتسم زيمض

 . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : مكيونذي مكيذعي ملف ©
 ملف ًاحيحص اذه مكمعز ناك نا :ريدقتب ردقم طرش باوج يف ةعقاو :ءافلا

 اك



 مسا : ام .رج فرح : ماللا ؟ ءيش يألف يأ . ال : اهلصأ : مل .مكبذعي

 ماللاب رج لحم يف ةفوذحملا فئلألا ىلع ردقللا نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا

 عوفرم عراضم لعف : مكيذعي . رجلا فرحب «ام» لاصتال فلالا تفذحو

 لصتم ريمض : فاكلا . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب

 رورجيو راج : مكبونذب . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف
 ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : فاكلاو . بذعيب قلعتم

 .. عمجلا

 زوجو .ةلمج لبق تدرو اهنأل فائثتسا وا ءادتبا فرح : لب : ىشنب متنا لب ©

 .رشب مكنا قحلا :ةلمجلا ريدقت ىلع شفخالا لاق لايك « َّنأ» ىنعمب نوكت نا

 . ةمضلاب عوفرم ربخ : رشب ٠ أدتبم عفر لح يف لصفنم عفر ريمض:: متنأ

 ةلوصوم «نمت» يف «نم» و هقلخ ةلمج يف : ىنعمب «قلخ نمت» رورجملاو راجلاو
 . ةيردصم وأ

 « نِم١ نم ةنوكم : نمت .رشبل ةفص عفر لحم يف ةلمجلا هبش : قلخ نمم ©
 :قلخ .نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا « نم و رج فرح
 . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضاِم لعف
 فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو اه لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجلاو

 . هقلخ نمث : ريدقتلا هب لوعفم هنال لحملا بوصنم

 .«بذعي١ بارعا نابرعت : ءاشي ... رفغي : ناتلمجلا : ءاشي نمل رفغي ©

 . رفغيب قلعتم «نملا رورجملاو راجلاو «نمت» بارعإ برعت : نمل

 .اهبارعإ برعتو ؛رفغي» ىلع واولاب ةفرطعم : بذعيو : ءاشي نم بذعيو ©
 قبس : ءاشي .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :نم

 . لوصوملا ةلص : نيتلمجلا يف«ءاشي»و..اهبارعا

 ةميركلا ةيآلا يف اهبارعإ قبس :اههنيب امو : ضرالاو تاومسلا كلم هللو ©

 . ةقباسلا ْ

 .مدقم ربخ عفر لحم يف رورجمو راج : هيلإ .ةفطاع : واولا : ريصملا هيلإو ©

 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ريصملا . |

 دلال



 ماا الطن أب نتطرق كفر لورباك كيف ]أَي 4 ١
 © دقو ل ا ردك 2 0

 . ةحتفلاب بوصتنم فاضم ىدانم : لهأ . ءادن ةادأ : اي : باتكلا لهأ اب ©
 ١ . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : باتكلا

 نا لع ينم فام لمن دج قيم فرع :دق :اتلوسر مكءاج دق ©

 0 !. ةفاضالاب رج لحم

 ' لعف': نيب ٠ مكل نيم يأ . لاح بصن لحم يف : ةلمجل ٠١ مكل نّيبي 0

 : مكل وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عرفرم عراسضم
 0 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . نيب قلعتم رورجمو راج

 ' نم . مكءاجب قلعتم رورجمو راج : ةرتف لع : لسسرلا نم ةرتف ىلع ©

 : . ةرتف نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : لسرلا

 عرابضم لعف : اولوقت . ؛ال» ىنعمب وأ بصنو ةيردصم: فرح : اولوقت :نأ ©

 عقر لحم يف لصتم ريمض : واولاو نوتلا فذح هبصن: ةنمالعو نأب بوصنم
 ' هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو نأو . ةقراف فلالاو .لعاف

 . امل لح ال ةيردصملا نأ» ةلص ءاولوقت» ةلمجو .اولوقت نأ ةهارك يأ

 ' لوقما هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : ريذن الو ريشب نم انءاج ام © .

 «انا و ٠ عتفلا ىلع ينبم ننام لمخ : ءاج ٠ اه لمع ال ةينا د ام دخلا

 : :زيذت الو ٠ « ءاج# لعاف هنأل الح عوفر نمب ًاظفل رورجم مسا :ريشب :ريشب  دئاز

 ' برعتو اريشبا لع ةفوطعم : ريذن . يفنلا ديكأتل ةدئاز ماللاو ةفطاع واولا

 . اهبارعإ

 2س

 ا



 يف اهبارعا قبس :مكءاج دقف .اورذتعت ال ىنعمب ةيليلعت : ! : مكءاج دقف ©

0 

 ىلع ةقوطعم : ريذنو رشبم يأ ةنونملا ةمسفلاب عوفرم لعاف : ريذنو ريشب ©

 . اهلثم برعتو ةريشبا

 ىلع . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : هللا .ةيفانعتسا : واولا ::لك ىلع هللاو ©

 . ريدقب قلعتم رورجمو راج : لك

 ربخ :ريدق .ةركن هنال ةنونملا ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ءيش : ريدق ءيش ©

 . ةنونملا ةمضلاب عوفرم أدتبملا

 ملتي كوب مقولة عنو اذا وقبول و لَمألَم ٠١
 ©2 نيم هيلفاف ولت طر اك

 «ب لوعفم بصن لع يف نوكملا ىلع ينبم مسا : ْذإ . ةانعسا : دارلا : َذِإَو ©
 . ركذا هريدقت فوذحم لعفل

 . « ذإ » دعب اهعوقول هيلا فاضم رج لحم يف ةلمجلا : هموقل ىسوم لاق ©

 ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : ىسوم .حتفلا ىلع ينبم نضام لعف :لاق
 يف لصتم ريمض : ءاهملاو .لاقب قلعتم رورجمو راج : هموقل . رذعتلل فلألا

 . ةفاضالاب رج لحم

 ةادأ :اي «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف اهالت امو ةلمجلا : يموق اي © :

 ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم فاضم ىدانم : يموق . ءادن
 لصتم ريمض ةفوذحملا ءايلاو .ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم
 ةلادلا ةرسكلا تيقبو ًاراصتخا ءايلا تقذح دقو . ةفاضالاب رج لحم يف

 . اهيلع

 هعراضم نأل نوئلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : مكيلع هللا ةمعن اوركذا ©

 ٠ ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا .ةسمخلا لاعفالا نم .
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 :ميظعتلل زورجم هيلإ فاضم : هللا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةمعن

 . . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةمعنب قلعتم رورحجيو راجأ : مك . ةرسكلاب

 .قلعتم بضن لح يف نوكسلا ىلع ينبم ناز فرظ : ذإ : مكيف لعج ذإ ©
 اج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا لع ينيم ضم لعف : لعج .اوركذاب
 ' . نوكذلا .غمج ةمالع ميملاو لعجب قلعتم رورجمو راج : مكيف ٠ وه هريدقت

 . ةيفرظلا 4ذإ) دعب اهعوقول 00 يف مكيف لعج» ةلمجو

 قل نب و ةحدفلاب بوصنم د لوطم : :٠ ًاكولم مكلعجو ءابينأ ©

 : لغج .ةفطاع : : مكلعجو .؟ است نو لع فرصلا نعي

 : ميملاو وأ ب كوعطم بست لع يف لصتم ريض ١ فاك اهبرعإ قبس
 : .ةنونملا ةحتفلاب بوصنم نا هب لوعفم : ًاكولم . .روكذلا عمج ةمالع

 .حتفلا ىلع ينبم لعفلاو اهبارعإ برعتو «مكلعجا ىلع واولاب ةفوطعم : مكاتآو © ْ
 ْ . رذعتلل فلالا ىلع ردقملا

 1 لا ام: تّوي ملام ©

 :عراضم لعق : ١ بلقو مزنجتو يفن فرح: ل « ىتآ ١ لعفلل ناث

 اهيلع ةلادلا ةرسكلا تيقبو ةلملا فرح هرخآ فذح همزج ةمالعو ملب موزجم

 ال لوصوملا ةلص «تؤي ملا ةلمجو وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسسم ريمض لعافلاو
 .هب لوعفم هنال لحملا بوصنم فوذع ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو امل .لحم

 أ داج نيملاغلا نم .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًادحأ : نيملاعلا نم ًادحأ ©
 :راجلاو ماسلا ركذملا عمجب قحلم هنال ءايلا مسالا رنج ةمالعو روزجيو
 . ؟ًادحأ» * نم ةقوذحم ةفصب قلعتم رورجملاو

 اع قطار ابتسمت تبخل ازفنارزقب ١
 ١ 0 ل ام
 : 88 نيييخ

 ةردقملا ةحتفلاب برصتم فاضم ئدانم : موق . ءادن ةادأ : اي : يموق اي ©
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 دقو . ةفاضالاب رج لح يف لصتم ريمض ةفوذحملا ءايلاو . ملكتملا ءاي لبق

 . اهيلع ةلادلا ةرسكلا تيقبو اراصتخا ءايلا تفذح

 َّنأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اولخدا : ةسدقملا ضرألا اولخدا ©:

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو . ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم ْ

 ةفص : ةسدقملا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ضرألا . ةقراف : فلألاو

 . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ضرألل - تعن

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يتلا : مكل هللا بتك يتلا ©

 عوفرم لعاف : هللا . حتفلا ىلع ينبم يضام لعف : بتك . ضرألل ةفص

 عمج ةمالع ميملاو بتكب قلعتم رورجمو راج : مكل . ةمضلاب ميظعتلل

 ريدقتب فوذحم «بتك» لوعفمو لوصوملا ةلص «مكل هللا بتك» ةلمجو روكذلا

 . اهيف نكسلا مكل بتك

 عراضم لعف : اودترت . ةمزاج ةيهان : ال . ةيفانتسا : واولا : اودقرت الو ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم
 . ةقراف :فلالاو .لعاف

 فاكلا «نيربدم» ريدقتب لاح بصن لحم يف رورجمو راج : مكرايدأ ىلع ©

 . عمجلل ميملاو ةفاضالاب رج لح يف لصتم ريمض

 دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف : اوبلقنت . ةيببس : ءافلا : اويلقنتف ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا فذح هبصن ةمالعو ءافلا :

 ردصم ىلع فوطعم ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا «نأ» و .ةقراف فلالاو

 نوكي ال ىتح ءادترا مكنم نوكي ال : ريدقتلا . قباسلا مالكلا نم عزتنم

 . اه لحم ال ةرمضملا ؟نأ» ةلص «اوبلقنت» ةلمجو . نارسخو بالقنا :

 نع ضرع ثونلاو . ملاس ركذم عمج هنال ءايلاب بيصنم لاح : نيرساخ ©

 . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا

 6١ب



 اهتمي ع لكلا راقد وي الك ١
 كن ََن انهم أن ا

 . .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اولاق : ىسوم ان اولاق ©
 , . ادن ةادأ : اي . ةقراف : فلالاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 ' لحم يف رذعتلل فلالا ىلع ردنقملا مضلا ىلع ينبم ىدانم ملع مسا : ىسوم

 ْ ْ . بصن
 . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لح يف :ةلمجلا : نيرابج ًاموق اهيف َّنإ ©

 : عقر لحم يف رورجمو راج : اهيف . ل ماو كا نإ
 . ةئئونملا ةحتفلاب بوصنم رخؤم 4 َّنِإ ١ مسا : . مدقم « نإ ربخ

 نونلاو لاس ركذم عمج اهنأل ءايلاب ةبوصنم ًاموقل - تعن 'ةفص ( نيرابج »و

 ْ ٠ . درقملا نيوئت نع ضوع

 ' هبلشم ديكوتو بصن فرح : َّنِإ . ةفطاع : واولا ؛ اهلخدن نل انإو ©

 :نل ٠ لل يا بصن لح يف فرعا ىلع بم لمصمم ريض هانا ر لعفاب
 , ةمالعو نلب بوصنم غراضم لعف : اهلخدن . لابقتساو بصنو يفن فرح
 رسمض «اهل)و . نحبن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : لعافلاو .ةحتفلا هبصن

 . هب لوعفم ؛بصن لح يف لصتم

 بوصنم عزاضم لعف : اوجرخي . رجو ةياغ فرح : اهنم اوجرخي ىتح ©

 ! يف لصتم ريمض : واولا .نونلا فذح هبصن ةمالعو «ىّبح١ دعب ةرمضم نأب
 ! ةلمجو .اوجرخيب قلعتم رورجيو راج : اهنم .ةقرانف فلألاو .لعاف عفر لح
 ١ ليوأتب «اهدعب امو ةرمسضملا نأ» و اهل لحم إل ةرمضملا «نأ» ةلص ؛اوجرخي#

 | رورجملاو زاجلاو . اهنم مهجؤرخ ىتح : ريدقتلاو .ىتحي رج لحم يف ردصم

 : اوجرخي .مناج طرش فرح :ْنِإ .ةيفانتسا :ءافلا : اهنم اوجرخي ْنِإف ©
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 : واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو ْنإب موزجم طرشلا لعف عراضم لعق

 قلعتم رورجمو راج : اهنم .ةقراف فلالاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 .اوجرخيب

 . اهبارعإ قبس : اَّنِإ . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : نولخاد اًنإف»

 ضرع : نونلاو . ملاس ركذم عمج هثال واولاب عيفرم هَّنِإ» ربخ : نولخاد
 يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «نولخاد اًنِإف» ةلمجو . درفملا نيونت ْنع

 . مرج لح

 مك وف اة[بابا عاطختاعَما فاكر لبي, 3+

 «© ينك كت هلو
 عوفرم لعاف : نالجر .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : نالجر لاق ©

 . درفملا نيونت نع ضرع نونلاو . ىنثم هنأل فلألاب
 «نالجر» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجبو راج : نوفاخي نيذلا نم ©

 عراضم لعف :نوفاخي .نمب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا :نيذلا

 ىنعملاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا توبشب عوفرم
 زوجيو .هروهظل «ةلالجلا ظفلا) لوعفملا فذح دقو لوصوملا ةلص :هللا نوفاخي

 . نيرابجلا ىلع ًادئاع لوعفملا نوكي نأ

 نا زوجيو .نالجرل  تعن  ةفص عفر لحم يف : ةلمجلا : امهيلع هللا معنأ © :

 : هللا .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :معنأ .اه لح ال ةيضارتعا ةلمجلا نوكت ْ

 فرح :ميملا معنأب قلعتم رورجمو راج :امههيلع ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف
 . ةينثتلا ةمالع : فلالاو . دابع

 «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف :ةلمجلا : بابلا مهيلع اولخدا ©

 . ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف :اولخدا

 راج : مهيلع . ةقراف فلألاو . لعاف عفر ل يف لصتم ريمض : واولا
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 . هب لوعفم :: بابلا .عابشالل ةمضلاب ميملا تكرحو . اولخداب قلعتم رورجمو

 أ نوككسلا لع ينبم نامز فرظ : اذإ .ةيفانئتسا : ءافلا : هومتلخد اذإف ©
 : ىلع ئنبم :ضام لعف : هرمتلخد . ةمزاج ريغ طرش ةادأ هطرشل ضفاح

 ' :منيلا . عقر لحم يف لصتم ريمض :ءاتلا .نيبطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 0 «اذإ ال لعب اهعوقول ةفاضالاب رج لخ يف اهومتلخد» ةلمحو .هب لوعفم

  ديكرتو بصن فرح : َّنِإ . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا : نويلاغ مكنإف ©
 ؛ : قوبلاغ "٠0 ّنِإ ١ مسا بصن لح يف لصتم ريمض : ٍفاكلا . . لعفلاب هبشم

 باوج «نوبلاغ مكنإف » ةلمجو . ماس ركذم عمج هنال واولاب عوفرم « نإ  ربخ
 7-00 . اه لحم ال مناج ريغ طرش

 ؛ ميظعتلل رورجمو راج .: هللا ىلع .ةيفانغتسا : واولا : اولكوتف هللا ىلعو ©
 . . طرشلا ىنعمل تلحخد دق نوكت نا زوجيو ةدئاز : ءافلاو اولكوتب قلعتم

 ْ . «اولخدا» بارعإ برغت : اولكوت

 | صقان ضام لعف : متنك . ماج طرش فرح : نإ : نيثمؤم متنك نإ ©
 | يف لصتم ٍريمض ءاتلا . طرشلا لمف هنأل نإب منج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ش

 «ناكا» ربخخ ؟نينمؤم١ و . روكذلا عنج ةمالع : ميملاو «ناك» مسا عفر لحم

 باوجو درقملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هئال ءايلاب بوصنم
 .' هللا ىلع اولكوتف نينمؤم متنك ّْنِإ : ريدقتلاو . هانعم ٠ مدقتل فوذحم طرشلا

 ,# ه

 اهم ين يوت أبدا الاعب ادت لسور <

 00 2© َندوْلَ
 ةيناثلا ةيآلا يف تبرعأ : ًاديأ اهلخدن ْنل انإ ىسوم اياولاق ©

 ؛ ليلعت وهو رارمتسالا ىلع لدي لبقتسملل نامز :فرظ : ًادبأ . نيرشعلاو
 ش ٠ 1 ٠ 1 . دكؤملا يغلل

 سال



 ضام لعق : اوماد . ةيقرظ ةيردصم : ام . دبألل نايب : اهيف اومادام ©

 لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ْ

 ةام) و «ماد» ريخ بضن لحم يف رورجيو راج :اهيف .ةقراف فلالاو همسا عفر

 ةباين وأ ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهربخو اهمساو ةيردصملا
 ةدم يأ اهيف مهماود ًأدبأ اهلخدن نل : ريدقتلا . اهلخدنب قلعتم ةيفرظلا

 . اهيف مهماود
 نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : بهذا . ةيفانعسا ءافلا : كمرو تنأ بهذاف © :

 ينبم لصفنم ريمض : تنأ . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : لعافلاو
 :واولا :كبرو «بهذا» يف رتتسملا لعافلل ديكوت عفر لحم يف حتفلا ىلع

 :فاكلاو ةمضلاب عوفرم لصفنملا ريمضلا ىلع فوطعم مسا : كبر .ةفطاع

 . «بهذا» ريمض ىلع هفطع حصفالاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 هعراضم هنأل نوئلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : التاق . ةفطاع ءافلا : التاقف ©

 .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ؟نينثالا فلأ» فلالاو ةسمخلا لاعفألا نم

 ريمض ؛ان» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ: نودعاق انهه انِإ © |
 .هيبنتلل : ءاهلا : انهه . اهمسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم
 ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ناكملل ةراشا مسا :انه
 ضرع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال واولاب عوفرم «نإ» ربخ :نودعاق .ةيناكملا

 . درفملا نيونت نع

 فك 8 قلو ةتاتيذزا امتنا ذي ال2 لَ

 هرخآ ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم فاضم ىدانم : بر . وه هريدقت اناوج :

 . ةفوذحملا ملكتملا ءاي ىلع ةلادلا ةرسكلاب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض :ءايلا

 لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : يخأو يسفن الإ كلمأ ال ّينإ ©
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 ؛ نوثلا تفذح يننإ لصألاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ينإ .«لوقلا
 : :ال .اهمسسا: بصن لحم يف نوكسلا ىلع يبنم لصتم ريمض : ءايلاو .ًافيفخت
 أ ريمثف : هلعافو .ةمضلاب عوفرم ع,اضم لعف :كلمأ . ال لمعال ةيفان
 زال ذل 9 ربغ عفر لع يف «كلمأ الد ةلمو . نأ ريدتت بوجي هيف تس

 : ةردقملا ةحتفلاب بوصنم  عطقنم ءانثتس 1 - الاب ىنثتسم : ئسفن ٠ ءانثتسا .ةادأ

 ريمض : ءايلا ٠ ةيمانلا كرب لحما لافتا اهرومهظ نم عنم هرمخآ ىلع
 لع واولاب ةفوطعم : :يخأو . ةفاضالاب رج لح يف نركسلا ىلع ينبم لصتم

 0 . اهبارعإ برعتو «يسفنا

 لع يلم ارمأ يصب ءاعدو بلط لش : قرنا .ةدئاز ءافلا : انذنئيب قرفاف ©
 ' ناكم فرط ': نيب ' تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريم لعافلاو نوكسلا

 | رج لحم يف لصتم ريممض ؛ان» و ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم قرفاب قلعتم
 ْ 001 ١ . ةفاضالاب

 .: موَقلا ." اهبارعإ قبس : نيب . ةفطاع : واولا : نيقسافلا موقلا نيبو ©

 , ةمالعو اهلثم ةرورجم موقلل ةفص : نيقسافلا . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 ::درفملا نيونت نع ضوع :نونلاو ..ملاس ركذم عمج اهنأل ءايلا اهرج

 سألك ضل نوُيَس هِي هانا لاق 5
 يسع نيقييملاِم وع يقام ولا 1 1 107

 اريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : ةمّرحم اهإف لاق ©
 أ ديكوتو بصن فرح ؛ ْنِإ .ةيببس غافلا : اهئإف . وه هريذقت ًازاوج هيف رتتسم

 مسا بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم .ريمض :.اهب . لعفلاب هبشم

 : « ةمرحم اهنإ ١ ةلمجو . ةركن هنأل ةنونملا ةمضلاب عوفرم اهربخخ : ةمّرحع . نإ
 ' ضرألا ىلإ دوعت «اهاو «لوقلا لوقم» هب لوغفم بصن لحب يف :.اهالت امو

 . ةسدقملا ضرألا نأ يأ

 كال



 نيبئاغلا ريمض «مه» و ةمرحمب قلعتم رورجمو راج : ةنس نيعبرأ مهيلع ©

 ةمرح :هيف لماعلا نامز فرظ : نيعبرأ .ىلعب رج لحم يف نوكسلا ىلع يبنم

 ةنس . ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلاب ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بوصنم

 . ةحتفلاب بوصنم زيبمت

 ريمض :واولاو .نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : ضرألا يف نوهيتي ©

 ةلمجلاو .نويهتيب قلعتم رورحتو راج :صضرألا يف .لعاف عفر لحم يف لصتم

 . نيريحتم ضرألا يف نوريسي : ىنعمب . لاح بصن لحم يف

 الب موزجم عراضم لعف : سأت .ةمزاج ةيهان : ال .ةدئاز : ءافلا : سأت الف ©

 ًابوجو هيف رتتسم ريمض : لعافلاو . ةلعلا فرح هرخآ فذح همزج ةمالعو

 : تنأ هريدقت

 نع ضوع : نونلاو .ماس كلم عج اب ءايلا اهّرج ةمالعو اهلثم ةرورجم
 . درفملا نيونت

 ا 0 22 ييل ١
 نساك ارا زيكو

 فرح هرخآ فذح ىلع ينبم رمأ لعف : لتا .ةفطاع : واولا : مهيلع لتاو ©

 و ا دا

 ريمض «مها و لتاب قلعتم رورجبو راج : قحلاب مدآ ينبا أبن مهيلع ©

 فاضم : ينبا .ةحتفلاب بوصنم هب لوعقم : أبن . ىلعب رج لحم يف نييئاغلا

 : مدآ . هفاضالل نونلا تفذحو ىتثم هنأل ءايلا هرج ةمالعو رورجم هيلا

 :قحلاب فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلاب رورجم هيلإ فاضم

 ةسبتلم ةوالت لتا : ريدقتب فوذحم ردصم ةفص بصن لحم يف رورجمو راج

 .. قحلا كعمو : ريدقتب لعافلا ريمضلا نم لاح بصن لح يف وأ .قحلاب'

 5 ل



 ؛ لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «نيخ» ىنعمب نامز فرظ : د ! : ًاتابرق ابرق ْذإ ©

 ريمض : فلألاو . حئفلا ىلع ينبم ضضام لعف : ابرق لب قاسم بصت
 . هنأل ةنونملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاتايرق . لعاف عفر لحم يف نينثالا

 0 ..4ذإ ١ دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف ؛ ًانابرق ابرق» ةلمجو ..ةركن

 / يتيم لرهجملل ينبم ضام لعف :لبقت .ةفطاع : ءافلا :امهدحأ نم ليقتف ©

 راج :دحتأ نم .ره هزيدقت ًاناوج رتتسم ريمض لعافلا بئانو حتفلا ىلع

 . : ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : ءاهلا : لابقتب قلعتم رورجمو
 , يأ أبا نم ًالدب هذإ9 نوركت نا زوجيو . ةينثتلا ةمالع :بفلالاو .داع فرح

 اا ٠ .. تقولا كلذؤ أبن أبنلا مهيلع لتا

 . بلقو مزجو يفن فرح :مل .ةفطاع راولا : رخآلا نم لبقتي ملو ©
 | نوكس : همزج ةمالعو ملب موزجم لرهجملل ىلع ينبم عراضم لعف :لبقتي
 : راج :رخآلا نم ٠ وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو هرخآ

 . لبقتيب قلعتم رورجمو

 هيف زتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف ::لاق : كنلتقأل لاق ©
 . :كانلتقا :. فوذحم مسق باوج يف ةعقاو :ماللا :كنلتقال .وه هريدقت ًازوج

 ' ريمض :لعافلاو ةليقثلا ديكوتلا نوب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف

 . اه لح. ال مسقلا باوج « كنلتقأل ؛ ةلمجو . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتلسم

 | لوقم» هب لوعفم بصن لح يف «كنلتق ال هللاو» فوذحملا مسقلا ةلمجو

 : ' . «لوقلا

 ' لوعفم بصن لحم يف اهدعب امو . اهبارعإ قبس :لاق : هللا لبقتي امَّنِإ لاق ©
 ' عراضم لعف : لقبتي . رصح ةادأوأ ةفوفكمو ةفاك :: ان .. «لوقلا لوقما هب

 ١ . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا .ةمضلاب عوفرم

 ' ءاضتخأ فوذحملا هلوغفمب وأ لبقتيي قلعتم رورجيو راج: نيقتملا نم ©

 ' نيونتلا نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هلأل ءانلا : مسالا رج ةمالعو

 . درفملا يف ةكرحلاو

- 54 



 نإ كفا إ َييبَموعَي 11 تبإبإ
 © نلف

 . مزاج طرش فرح : ْنِإ . مسقلل ةتطوم : ماللا : كدب يَلِإ تطسب نئل ©

 طرشلا لعف ملكتملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تطسب

 رورجمو راج :يلإ . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :ءانلاو ْنِإِب مزج لحم يف

 فرحب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض ملكتملا ءايو .تطسبب قلعتم

 ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : كدي .رجلا

 مسقلا نيب ةيضارتعإ «تطسب نإ ةلمجو .ةفاضالاب رج لحم يف حمفلا
 . تطسبب قلعتم «يلتقلا رورجملاو راجلاو . اهل لحم ال هباوجو فوذجملا

 نأب بوصنم عراضم لعف :ينلتقت .رج فرح ليلعتلا مال : ماللا : ينلتقتل ©

 ريمض :ءايلاو .ةياقولا نون :نونلا .ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم

 لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص «ينلتقت» ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم

 . ماللاب رج لحم يف ردصم اهالت امو نأو . اهل

 عقر لحت يف لصفنم ريمض : انأ . امل لمع ال ةيفان : ام: طسابب انأ ام ©

 مسا : طساب . يفنلا ىنعم ديكاتل دئاز رج فرح : ءابلا : طسابب أذتبم

 طرش باوج «طسابب انأ ام» ةلمجو . أدتبملا ربخ هنال الحم عوفرم ًاظفل رورجم

 . بارعالا نم هل لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ  هؤازجو مزاج

 نم عنم ةحتفلاب بوصنم «طساب» لعافلا مسال هب لوعفم : دي : كيلإ يدب ©

 رج لحم يف لصتم ريمض :ءايلاو ملكتملا ريمض ةكرحب لحملا لاختشا اهروهظ

 . طسايب قلعتم رورجبو راج : كيلإ .ةفاضالاب

 ةرمضم ْنأب بوصنم عراضم لعف : كلتقأ .رج فرح ليلعتلل ماللا : كلتقأل ©

 .انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض :لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب
 « ْنَأ» ةلص «كلتقأ » ةلمجو هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض : فاكلاو
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 . .ليلعتلا مالب رج لح يف ردصم ليوأتب اهالت امو ْنأو اهل لحم ال ةيردصما

 . لطتم ريد ايلا لعفاب يشم ديكو بصن فرح : نإ : هللا فاخأ يذإ 9

 ! لعافلاو ةمضلاب عرفرم عراضم لعف : ف اخخأ . « ْنِإ ١ مسا بصن لخم يف

 ' بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض,

 ؛ رورجملاو راجلاو نإ ربخ عفر لح يف هللا فاخأ ٠ ةلمجو ةحتفلاب ميظعتلل
 ا . طسابب قلعتم «كلتقل»

 ' نأ زوجيو:ةحتفلاب بوصنم ةلالجلا .ظفلل  تعن  ةفص : بر : نيملاعلا بر ©
 | عيبجب قحلم هنال ءايلاب رورج هيلا فاضم نيملاغلا . ىلاعت هنم ًالدب نوكي

 1 : ملاسلا ركذملا

 ©. نييلطا وربك و رائي نم 07 اباعكنأدرأ نإ 4 ١
 : يف لصتم ريمض :ءايلاو .لمفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح :ّنإ : ديرأ ىّنإ ©

 / يمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ديزأ . «ّنإ) مسا بصن ل
 00 . ؛ نإ 7 ربخ عفر لحم يف ؛ديرأ» ةلمجو انأ : هريدقت ًابوجو هيف تتسم

 نأب بوصنم عراضم لغف : ءوبت . بصان يردصضم فرح : نأ : ءويت نأ ©

 ' امو نأو:تنأ :هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ٌةحتفلا هبصن ةمالعو
 ْ 1 . «ديرأ ١ لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهالت

 ' يف لصتم ريمض ءايلاو عجرت يأ ءوبتب قلعتم رورجمو رانج : كمثإو يمثإب ©
 : اهلثم برعتو «يمثإ» ىلع واولاب ةفوطعم : كمثإو .. ةفاضالاب رج لحم

 ١ لعف : نوكت . ةفطاع : ءافلا : نوكتف : راثلا باخصأ نم نوكتف ©
 ريمض :'اهمساو « ءوبت ١ وهو بوصنم ىلع هفطعل بونصنم صقان عراضم
 | ري بصن لح يف رورجتو راج :باحصا نم . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم
 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : رانلا «نوكت»

 ' ىلغ ينبم ةراشإ مسا : اذ . ةيفانتسا : واولا : نيملاظلا ءازرج كلذو ©

 :ءازج .باطخخ فرح «فاكلا» و دعبلل : .ماللاو أدتبم' عفر لحم يف نوكسلا



 ركذم عمج هنال ءايلاب رورجم هيلا فاضم :نيملاظلا .ةمضلاب عوف رم ءادتبملا ريخ

 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس

 ٠ تريك اوت راتقت يآ ] نق خدت زك عوق 8
 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :تعوط .ةيفانئتسا : ءافلا : + هسقن هل تعوطق ه

 لعاف :هسفن .تعوطب قلعتم رورجمو راج : هل .ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةمضلاب عوفرم

 ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :هيخأ . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : هيخأ لتق ©

 ريمض :لعافلاو .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :هلتق .ةيببس : ءافلا :. هلتقف ©
 بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو وه هريدقت ازاوج رتثسم

 مسا : نيرساخلا . رج فرح :نم .وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض اهمساو ١

 لحم يف رورجملاو راجلاو . ملاس ركذم عمج هنال ءايلا هرج ةمالعو نمب رورجم

 . «حبصأ » ريش بصت

 ١ هيأت يكبر ضل كي بارع همك يبك 208
 2 م 100 عرس

 8  َنيِمَتلاِمَوَم 5 ىو رو اوك بدل اذه لع نوح نأ ترحب

 هللا .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ثعب .ةفطاع : ءافلا : ًايارغ هللا ثعيف ©

 .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :ًابارغ .ةمضلاب ميظعتلل لعاف : ةلالجلا ظفل

 :ثحبي .ًابارغل - تعن - ةفص بصن لحم يف ةلمملا : ضرألا يف ثحبي © |

 . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عرفرم ع,اضم لعف

 -هماآ



 : رفحي ىنعمب ثحبيب قلعتم رورجمو راج : ضرالا يف

 'ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف : هنري رج فرح .ليلعتلل : ماللا : هيربل ©

 !لضتتم ريمض ءاهلاو وه : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ماللا دعب
 ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا « نأ هو هب لوعفم بصن :لحم يف مضلا ىلع ينبم

 ديرب ةلمجو «ثعب» لعفب قلعتم رورجملاو راشباو ماللاب رسج لخ يف ردصم
 . اهل لحم ال ةيردصملا « نأ» :ةلص

 أه لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم مهبم مسا : فيك : يراوي فيك ©
 .ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يراوي 3 «يري» لعفلل ٍناث
 ' . وع هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقشلل

 ءايلاي رورجم هيلا فاضم : هيخأ . ةحتفلاب بوصنم هب لودفم : هيخأ ةءوس ©
 1 ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةسمنخلا ءامسألا نم هنأل

 هيف رتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : اتليواي لاق ©
 ' | يرضحإ يتليواي : اهلصأ :اتليو .ءادن ةادأ :اي : اتليواي .وه هريدقت ًازاوج
 ! ءاي نع ةبلقنم فلألاو فاضم بوصنم ىدانم :رسحتو عزج ةملك يهو

 لوعفم بصن لحم يف «اهالت امو اتليؤاي» ةلمجو .ةفاضالاب رج لحم. يف ملكتملا

 . هب

 ينبه ضام لعف : تزجع . اهل لحال ماهفتسا فرح : ةزمهلا: تزجعأ ©
 قولا لع ين لضم ريض اشو لكلا مفي اصل ةركدلا لع

 ْ | .٠ لعاف عفر لحم
 . بوصنم صقان عياضم لعف : نوكأ .بصان يردصم فرح :نأ : نوكأ نأ ©

 ' .انأ . هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : اهمساو ةحتفلا : هبصن ةمالعو ْنَأِب

 :نع هريذقت فوذحم رج فرحب رج لحم يف ردصم ليؤأتب اهدعب امو «نأاو

 ةراشإ مسا :اذه .ةحتفلاب بوصنم !نوكأ» ربخ ؛ 'لثم : بارغلا اذه لثم ©
 , ةراشإلا مسا نم لدب : بارغلا . ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبس

 . ةرسكلا : هرج ةمالعو هلثم رورجب
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 عراضم لعف : يراوأ . ماهفتسالا باوج يف ةعقاو اهنألةيببس ءافلا : يراوأف ©

 ةحتفلا هبصن ةمالعو ءافلاب بوصنم ليقو ءافلا دعب ةرمضملا ْنأب بوصنم
 . « نأ » ةلص ةلمجلاو . انأ» هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 . ةرسكلاب هيلإ فاضم :. يخأ . ةحتفلاب برصتم هب لوعفم : يخأ ةءوس ©

 ينبم صقان ضام لعف : حبصأ . ةيببس : ءافلا : نيمدانلا نم حبصأف ©

 راج :نيمدانلا نم . وه هريدقت ازاوج هيف رثتتسم ريمض : اهمساو حتفلا ىلع

 ركذم عمج هنأل ءايلا : مسالا رج ةمالعو «حبصأ» ربخ بضن لحم يف رورجمو

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس

 راض ايضرباضت قزم ليون قلع انيكك لجن 71" اموال ب 1 ا طول ا :
 20011011 2 هس رجس اس 1 و

 سداح ايمو اجرنا
 ل  آ 2 ى حك 2 01 00 8 2س ةراراو 2

 كدب مناكير السعد عي
2 7 2 

 نوف ضر
 نمب رورجم مسا : لجأ . ةياغلا ءادتبال رج فرح : نم : كلذ لجأ نم ©

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ : كلذ .ةرسكلا هرج ةمالعو

 هتلعو كلذ بيست ىنعمب باطخ فرح «فاكلا» و دعبلل : ماللا .ةفاضالاب

 . انبتكب قلعتم رورجملاو راجلاو

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انبتك : ليئارسا ينب ىلع انبتك ©

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض 4 ان » و لعافلا ىلع ةلادلا انب

 هنال ءايلا هرج ةمالعو ىلعب رورجم مسا : ينب . رج فرح : ىلع . لعاف
 هيلا فاضم : ليئارسا . ةفاضالل نونلا تفذحو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم

 ىلع» رورجملاو راجملاو فرصلا نم عونمم هال ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلاب رورجم

 ب هاش



 ريمض ءاطاو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : َّنأ : ًاسفن لتق نم هنأ ©
 نم ةيملمالا ةلمسجلا اهربخو ؛ ّنأ» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 لحم يف نويكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . عفر لحم يف اهربختو

 |نمب مزج لحم يف طرشلا لعف جتفلا ىلع ينبم ضام لعف :. لتق . أدتبم عفر
 !بوصنم هب لوعفم : ًاسفن . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 ةلمخلاو «نم» ربخ عفر لحم يف «هؤازج» هباوجو طرشلا لعف اتلمجو .ةحتنملاب

 نأل ,«هنأب" هريدقت فوذحم رج فرحب رج لحم يف ؛اهربخو اهمسا عم ّنأ» نم
 :هب ئضق وأ ءيشلاب مهمزلأ وأ هب مهرمأ «ليئارسا ينب ىلع هللا بتك١ ىنعم

 ,: سفن . لتقب قلعتم رورجبو راج : ضرالا يف داسف وأ سفن ريغب ©

 ::داسف .فطع فرح ::وأ .سفن لتق ريغب يأ .ةرسكلاب رورجي هيلا فاضم

 ارورجمو راج «ضرألا يف ١ و داسف ريغب يأ .اهلثم رورجم «سفن» ىلع ةفوطعم
 1 1 . هنم ةفوذحم ةفصب وأ داسفب قلعتم

 !:(نأك . طرشلا باوج يف ةعققاو : ءافلا : ًاعيمج سانلا لتق امنأكف ©
 أامو (منأك» ةلمجو « ًاسفن لتق» بارعا برعت : سانلا لتق . ةفوفكمو ةفاك
 !بوضنم لاح : ًاعيمج .. مزج لح يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «اهدعب

 ْ ١ ًاعيمج سانلا لتق نمك ناك ,: ىنعمب . ةحتفلاب
 واولاب ةفرطغم : ةلمجلا : ًاعيمج سانلا ايحأ امئأكف اهايحأ نمو ©

 !اهايحأ يف ةاهاو .«اهبارعا برعتو ًاعيمج سانلا لتق (نأكف ًاسفن لتق نم لع

 ٍ ام لعف : :ايحأو .هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 00 . رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم

 دق: . ديكوتلاو ءادتبالل : ماللا : دقل .ةيفانعتسا : واولا : مهقءاج دقلو ©

 :ثينأتلا ءات : ءاتلاو . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مهتءاج . قيقحت فرح

 . مدقم هب لوعفم' بصن لحم يف نيبث بئاغلا ريمض «مه» و .ةنكاسلا

 رج لحم يف لصتم ريمض هانا و ةمضلاب عوفرم لعاف : تاندبلاب انلسر ©

 . غءاجب“قلعتم رورجمو راج : تانيبلاب . ةفاضالاب

 كلل ا 1 ل



 .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : َّنِإ .فطع فرح : مث : ًاريثك نإ مث ©
 .: ةحتفلاب بوصنم ؛ ّْنِإ» مسا : ًاريثك

 رج فرح ( نمال و « اريثك» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم « مهنم» رورجملاو راجلاو
 يأ « َّنا) مساب قلعتم ةحتفلاب ةيفرظلا لع بوصنم نامز فرظ : دعب .ينايب

 . اهبارعا قبس : كلذ . ًاريثك

 ماللا .٠ نوفرسملا 4 َّنا# ربخب قلعتم رورجمو راج : نوفرسمل ضرألا ْي©

 ركذم عمج هنال واولاب عوفرم ©« نإ» ربخ : نوفرسم . ديكوتلل ةقلحزم فرح
 . درفملا مسالا يف نيونتلا نع ضوع نونلاو . ملاس

 نأ اداَسكٍضْردْلاِف عسي روسو لير ار 0

 ناو ديان كيو يي منازع
 © يلح ادعوا 0 نقلا 1 15 مالا

 . ةمضلاب عوفرم أدتبم : ءازج . ةفوفكمو ةفاك : نإ : نيذلا ءازج امّنِإ ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا

 عراضم لعق ؛ لوصوملا ةلص : نوبراحي : هلوسرو هللا نويراحي ©

 ظفلا هللا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم
 فوطعم : هلوسرو . ةرهاظلا ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا

 رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةحتفلاب بوصنم ةلالجلا ظفل ىلع واولاب
 . ةفاضالاب

 «نوبراحيا ىلع واولاب ةفوطعم : نوعسيو : ًاداسف ضرألا يف نوعسيو ©
 بوصنم لاح ًاداسف نوعسيب قلعتم رورجو راج :ضرالا يف .اهلثم برعتو

 : ىنعمب لعفلا ردصم ىلع قلطم لوعفم وأ 'نيدسفم» ىنعمب ةختفلاب
 . داسفلل : ريدقتب هل ًالوعفم نوكي نأ زوجيو . ًاداسف نودسفي

 تا



 لعف .: اولتقي . بضان يردصم فرح : نأ : اويلصي وأ اولثقي نأ ©

 اواولاو نونلا فذح : هبصن ةمالعو نأب بوصنم لوهجملل ينبم عراضم
 ليوأتب : اهالت امو نأو ةقراف فلالاو لعاف بئان عفر لحب يف لصتنم ريمض

 .: وأ «ليتقتلا مهؤازج» ريدقتلاو « ءازج» أدتبملا ربخ هل لحم يف ردصم

 . اهبارعا برعتو «اولتقي» ىلع ةفوطعم : اوبلِصي . فطع فرح

 اهبنصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم «لتقي» ىلع وأب ةفوطعم : مهيديأ عطقت وأ ©
 مها و لقثلل ءايلا ىلع ردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : مييديأ . ةحتفلا

 ١ ْ . ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض
 ةمالغو اهلثم برعتو «مهيديأ" ىلع واولاب ةفرطعم : فالخ نم مهلجرأو ©

 | .لاح بضن لحم يف رورجيو راج : فالخ نم . ةرهاظلا ةمضلا مسالا عفر
 !ىرسيلا مهلجرأو ىنميلا مهيديأ يأ تافلتخم لجرألاو يديألا عطقت :ريدقتلا

 1 . 'ةياغلا ءادتبال «نم» و

 ٍبرعتو «ارلتقي” ىلع وأب ةفوطعم : اوفني.وأ : ضرألا نم اوفني وأ ©
 ْ . اوفنيب قلعتم رورجمو 1 " ضرالا نم اهبارعإ

 .ادقنم عقر لع يف نوكسلا ىلع يتيم راسا مسا + ذ: يزخ مهل كلذ ©

 ؟مهلا و رج فرح :ماللا : مه. طخ فرح ةفاكلا العسل : ماللا

 : 1. ةمضلاب هعوفرم ربخ :يزخ .ماللاب رج لح يف نييئاخلا ريمض
 مسالا رج ةمالعو «يزخ» نم ةفوذحم ةفضب قلعتم رورخعو راج : ايندلا ف ©

 ًاريخ .عفر لحم يف مهلا نوكي نأ زوجو رذعتلل رايلا ىلع ةردقملا ةرسكلا

 يأ «كلذا ربخ عفر لحم يف «يزخ محلا ةلمجو .ًارخؤم أدتْنم «يزخدو ًامدقم

 0000 . ايندلا يف مهل يزن ءازجلا كلذ : ريدقتب
 راجلاو تبزعأ .مهل . ةيفانتسا : واولا : ميظع 'باذع ةرخآلا ف :مهلو ©

 ؛باذعب قلعتم رورجيو راج : ةرمخآلا يف . مدقم ربخ عفر لحم يف رورجملاو
 ! : ميظع باذع .«باذع» ىلع ةمدقم ةفصب قلعتم أل لاح بصن لحم يف وأ

 ةعوفرم باذعل - تعن - ةفص : ميظع .ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : باذع

 : : ةمضلاب هلثم

 ل مكا



 © يبكزر 21م3 يع اوزرتت لكنا 2
 حتتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ءانغسا ةادأ : آلإ : اويات نيذلا الإ »

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوبات .الإب ىتثتسم بصن لحم يف

 ةلمجلاو .ةقراف : فلالاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .ةعامجلا

 . لوصوملا ةلص

 يردصم فرح : ْنأ .اوباتب قلعتم رورجيو راج : اوردقت نا ليق نم ©
 . نونلا فذح هبصن ةمالعو ؛نأب» بوصنم عراضم لعف : اوردقت .بصان

 امو نأ» ةلمحو .ةقراف : فلالاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :.واولاو

 ال «نأ» ةلص ؛اومدقت» ةلمجو .هيلا فاضم رج لحم يف ردصم ليوأتب «اهالت

 . امل لحم

 لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و اوردقتب قلعتم رورجبو راج : اوملعاف مهبلع ©
 فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوملعا . ةيفانثتسا : ءافلا : اوملعاف . ىلعب رج

 عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نأل نونلا

 تبرعا اذا طرشلا باوجل ةطبار ءافلا نوكت نا زوجيو ةقراف : فلألاو لعاف
 . أدتبم عفر لحم يف «نيذلا»

 ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ : ميحر روفغ للا نأ ©

 .ةمضلاب عوفرم ْنِإ ربخ : روفغ .ةحتفلان ميظعتلل بوصنم اهمسا : ةلالجلا

 ليوأتب اهدعب امو َنأ» و .ةمضلاب هلثم عوفرم روفغل - تعن  ةفص : ميحر
 . ؟ملعا» يلوعفم دسم دس ردصم

 «© نولي م لعو ِررس أو دهجو سودا ا اا اوما
 لح يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : يأ . ءادن ةادأ : : اونمآ نيذلا اهبأ اب ©

 م لب مقفلا لع رحم لوصوم سا + نيذلا . ةدئإز هيب ها و يت ٍإ

 ريمض واولا .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اونمآ .« يَأ»
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 ؛ . لوصوملا ةلص « اونمآ» ةلمجو ةقراف فلالاو لعاف خفر لح يف لصتم

 لاعفالا نم هعراضم نأل نوئلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف 6: ارقتا : هللا اوقتا ©
 ظفل هللا ٠ ةقراف : فلألاو .لعاف عقل لع يف لصتم دحض :واولا .ةسمخلا

 ؛برعتو «اونقتا» ىلع واولاب ةفوطعم : اوغتباو : ةليسولا هيلا اوغتباو ©
 ؛ينبم لصتم يمض ءاهلاو اودهاجيب قلعتم رورجمو راج : هليبس يف . اهبارعا
 ْ . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع

 ينم لمس عض ١ فا :لعفلاب هبشم فرح : لعل : نوحلفت مكلعل ©

 : نوحلفت . 0 يلو اهمسا بصت لع يف ملا لع

 ل مخ قلع ل نوصل ةلج

 ظ ه ذيل نو يباع يالانيزك/طين يوتا ذ551 ك3 7
 'مسا : نيذلا ٠ لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : !: اورفك نيذلا ْنإ ©

 ريو لص ٠ ورفع هلك سل بصن لع يف عفا لع نم لوصوم
 .  لغاف عفر لحم يف لصتتم ريمض : واولا . مضلا لع ينبم ضام لعف
 : . ةقراف :فلالاو

 ' :َّنأ ماج ريغ طرش فرح : ول : ًاعيمج ضرألا يف ام مهل ْنأ ول ©
 ' ريمض «مه» و رج فرح : ماللا :.مهل . لعفلاب هبثم اديكوتو بصن فرح
 ! :امأ .مدقم نإ ١ ربخ عفر لحم يف رورجملاو راجلاو:ماللاب رج لح يف نيبئاغلا
 :ضرالا ف . رخؤم اهمسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا
 . .ةحتفلاب بوصنم لاح .:ًاعيمج .ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم رورجمو راج
 : هريدقت فوذحم لعفل لعاف عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهربخو اهمساو 4ْنأ» و
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 هربخ يف ام عم اولا و . ضرألا يف ام لك مهكلم تبث ول : ريدقتلا . تبث
 . «ْنِإ) ربخ عفر لحم يف ؛ ًاضيأ هباوجو»

 ةحتفلاب بوصنم هعم لوعفم : ةلثم . ةيعملا واو : واولا : هعم هلثمو ©

 . هيلا فاضم

 : اودتفب .رج فرح يهو ليلعتلل :ماللا .مهسفنأ اودفيل يأ ؛ هب اودتفيل ©

 . نونلا فذح : هبصن ةمالعو ماللا دعي ةرمضم ْنأب بوصنم عاضم لعف

 امو ةرمضملا نأو . ةقراف :فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا

 «نأ» ةلص «اودتفي9 ةلمجو . ليلعتلا مالب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب

 . اه لحم ال ةيردصملا

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ةمايقلا .فاضم وهو ةرسكلاب رورجم

 لوهجملل ينبم ضام لعف : لبقت . اه لمع ال ةيفان : ام : مهنم ليقت ام ©

 :مهنم . وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو حتفلا ىلع ينبم

 ام» ةلمجو نمب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و لبقتب قلعتم رورجمو راج

 . اه لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «مهنم لبقت

 عفر لحم يف رورجيو راج : مهل . ةيفانكتسا : واولا : ميلأ باذع مهلو ©

 - تعن  ةفص : ميلأ . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : باذع . مدقم ربخ

 00 1 -و سل د نم 2 2

 © ديم باََعْملَو اني سرر فاَمَو راك أيتن نوير "37
 نونلا توبشي عوفرم عراضم لعف : انوديري ؛ اوجرخي نأ نوديري ©

 .بصان يردصم فرح : نأ .لعاق عفر لحم يف لصتم ريمض :واولاو

 :واولاو . نوئلا فذح هبصن ةمالعو ْنأِب بوصنم عراضم لعف : اوجرخي
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 ٍردصم ليوأتب اهدعب امو نأو .ةقراف فلالاو لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض
 ١ 1 . اديريا لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف

 'فزخ :ام .اوجرخيب قلعتم رورجمو راج : نيجراخب مه امو راثلا نم ©
 ,ريمض :مظه امل لمع ال ةيفان وأ فانئتسالا واو هتقبس «سيل» ةلزنمب يفن

 فرح :ءابلا : نيجراخب ..أدتبم ءادتبالا ىلع وأ ؟ام» مسا عفر لحم يف لصفنم
 .عوفرم وأ «ام» ربخ هنأل الحم بوصنم ًاظفل رورجم مسا : نيجراخ . دئاز .رسج

 ,نونلو ماش ركذم عمج هنأل ءايلا : مسالا رج ةمالعو' ةمه» ريخ هنأ الح

 . ذرفملا نيونت نع ضوع

 : راج ': ممل :' ةيفانئتسا : واولاو .نيجراخب قلعتم رورجمو راج : مهلو اهنم ©
 000 . مدقنم ربخ عفر لحم يف رورجمو

 5086 ةفص : ميقم . .ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : باذع: ميقم باذع ©

 : ٠ ةحضلاب هلثم ةعوفرم باذعل

 دكت بسهم 57 ه6 كو تقراصلو 1061 0 - - 7
00 85 

  ةمضلاب عرفرم أدتبم : قراسلا .ةيفانتسا : وارلا : ةقراسلاو قراسلاو ©
 ربخلاو .ةمضلاب هلثم ةعوفرم «قراسلا» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : ةقراسلاو

 قراسلا :' مكيلع ضرف اهيفو : لوقي نأ دارأ هنأك ًافوذحم انه نوكي نا زوجي

 . عفر لحم يف «ابيديأ. اوعطقاف» ةلمج ربخلا نوكي نا زوجيو . ةقراسلاو

 ينعم نمضتت ةلمجلا نال طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا : امهيديأ اوعطقاف ©
 : مسالا نأل امهيديأ اوعطقاف تقرس يتلاو قرس يذلاو : ئنعم ىلع طرشلا

 ..نأ زوجيو . هل خأ قرس دقف قرسي نم وحن طرشلا ىنعم نمضي لوصوملا
 ! .ةفئأتسم ةلمح «اوعطقا» و . ةيببسلا ءافي ةقوبسم «اوعطقاف» ةلمج نوكت
 .ةسمخلا لاعقالا نم هعراضم نال نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف :اوعطقا

 دكا



 هب لوعفم اهيديا . ةقراف فلالاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 . هيبشتلا ةمالع

 راج : اهب . ةحتفلاب برصنم هلجأل لوعفم : : ايسك امي ءازج ©

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام قم
 ريمض نيتثالا فلا : فلالاو .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ابسك . ءابلاب
 ال لوصوملا ةلص «ابسك» ةلمجو لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 . اه لح

 : هللا نم .ةحتفلاب بوصنم هلجأل لوعفم :امييخل ةربع يأ : هللا نم ًالاكذ ©
 . ًالاكتب قلعتم ميظعتلل رورجيو راج

 عوفرم أدتبم .ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانتتسا : واولا : ميكح زيزع هللاو ©
 - تعن  ةفص : ميكح .ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ :زيزع .ةمضلاب ميظعتلل

 . ًايناث ًاربمخ برعي نا زوجيو ةمضلاب عوفرم زيزعل

 دو فه 09 200 ٍ
 0.1 يوقع يل تت رايت بنَ " 34

 مف نمب منج لع يف فا لع ينم فام لف : بات ادعبم عن لع
 . وه : هريدقت ازاوج .هيف رتتسم ريمض : لعافلاو طرشلا

 رورجم هيلا فاضم : هملظ . باتب قلعتم رورجيو راج : هملظ دعب نم ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةرسكلاب

 برعتو «بات» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : حلصأو : هللا نإف حلصأو ©

 هبشم ديكوتو بصن فرح : َّنِإ . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : ّنإف .اهلثم
 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم اهمسا : هللا .لعفلاب

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : بودي : هيلع بوتقي ©

 دكا



 بتي هللا :نإف» ةلمجو ؟َّنِإا ربخ عفر لحم يف «بوتيا .ةلمجو .وه هريدقت ًااوج
 ' طرشلا لغف اتلمجو ٠ مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ؛هيلع

 ! فذخو .:بوتيب قلعتم رورجمو راج :هيلع .«نم» ربخ عفر لحم يف :هباوجو
 | . هلاح حلصأو ىنعمب مولعم ةثال «حلصأ : لوعفم

 بوضنم نإ مسا : هللا .ديكوتو بصن فرح :نإ : ميدحر روفغ هللا نإ©

 : روفغل ةفص : ميخر . ةمضلاب عوفرم اهربخ : روفغ :. ةحتفلاب ميظعتلل 1

 00 . ّنإل ًايناث اببخ اهبارعإ ذوجيو اهلثم ةعوفرم

 ُلفَيو انين كْبْرَعُي ضْرَدْلاَو كومان اسوأ ها رس 6
0-7 - 

 © ركود عدا انين

 | مزجو يفن فرح : م .ريرقتلا هانعمو ًاظفل نا ماهفعسا فلآ : فلالا : ملعت ملأ ©

 : هلعافو ةرخآ نوكس همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : ملعت .بلقو

 ش تنأ هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض

 " بوضنم اهمسا : هللا ..' لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرنح : نأ : هلأ هللا نأ ©

 0 . .مدقم ربخ عقر لحم يف رورجمو راج ::هل ةحتفلاب ميظعتلل

 ؛ . ةمضلاب عوفرم رخؤم ًادعبم : كلم : ضرألاو تاومسلا كلم © 1

 ىلع والاب ةفوطعم : ضرألاو . ةرسكلاب رورجم هيلا فاإضم : تاومسلا

 ! « َنأ» و « نأ ١ ربخ عفر لحم يف «كلم هل» ةلمجو . اهلثم ةرورجم «تاومسلا»
 1 . «ملعت» يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب : اهدعب امو

 ؛ ريمُص : لغافلاو ةمضلاب :عوفرم عراضم لعف : بذغي# ءاشي نم بّْذعي ©

 مسا : نط .. لاح بصن لحم يف : ةلمجلاو . وه : هريدقت ًااوج هيف رتتسم
 أ لوصوملا ةلص : ءاشي .. هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 ًاراضتجتا فوذحم ةءاشي» لوعفمو «بذعيا بارعا برعتو ..اهل لمم ال

 لاا



 :نمل . اهبارعا برعتو «بذعي» ىلع واولاب ةفوطعم : ءاشي نمل رفغيو ©
 .ماللاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :نم .رج فرح :ماللا

 . رفغيب قلعتم « نمله و . اهبارعا قبس : ءاشي

 ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانغتسا : والا : لك ىلع هللاو ©

 . ريدقب قلعتم رورجمو راج : لك ىلع .ةمضلاب

 عوفرم أدتبملا ربخ : ريدق. . ةرسكلاب رورجي هيلا فاضم : ءيش : ريدق ءيش ©

 . ةمضلاب

0 
 بدل وعم او دام يذلا مهبولة نوف دلو مهو
 هو عع ا + رس را هآ 2 تام يا يا
 اليو 1

 رس . مل و سا و سر جو15 . ١ هو دو

 رف أ ينو اودع هوَف 1 ناو وذنق الهين
 3 1 و 2 1 1111114 ع وأ ور

 مل مورينيو ايمو
 9*4 ريادي مو ٌقْوايُدلاِف را ذآ 61 هَ 2-0 -» ُ

 لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : يأ . ءادن ةادأ : اي: لوسرلا اهبأ اب ©

 عوفرم قتشم هنال ٌّيأل  تعن_ةفص : لوسرلا . هيينتلل « اه» و بصن

 . ؛ يأ ١ ةكرح عابتا ىلع ةمضلاب

 الب موزجم عراضم لعف : كنزمي . ةمزاج ةيهان : ال : نيذلا كنزحي ال ©
 لوعفم بصن لحم يف لضتم ريمض : فاكلاو . هرحا نوكس همزج ةمالعو 0

 . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصرم مسا : نيذلا . مدقم هب

 ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : رفكلا يف نوعراسي ©

 .نوعراسيب قلعتم رورجو راج : رفكلا يف . لعاف عفر لحم يف لصتم'

 اهل لحم ال لوصوملا ةلص :ةلمجلاو

 اعاد نوعين ظنزجال لون هنأت م

 تكا



 : نمو " نيذلا ١ نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجتو راج: اولاق نيذلا نم ©

 لعف : اولاق .نمب رج. لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةينايب
 , عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام

 ْ . لوصوملا ةلص ةلمجلاو ةقراف فلالاو لعاف

 ىلع'ةلادلا .انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف: مههاوفأي اًنمآ ©
 :ةلمجو: . لغاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم يمض« ان ١ و . لعافلا
 ' قلغتم رورو راج : هاوفأب . «لوقلا لوقم» هب لوعفبم بصن لح يف هانمآ»

 ارج لحم يف نيبئاغلا ريمض « مه » و نيقطان ريدقتب ةفوذحم لاحب وأ اولاقب
 ! 1 : ةفاضالاب

 . بلقو مزجو يفن فرح : ل . ةيفانكتسا : :١ مهبولق نمؤت ملو ©

 ,لعاف: : مهيولق ٠ ءرخأ نوكس هيزج ةملعو ملب مرج حبا فس لعف “ نمؤت
 ش 0 . ةمضلب عوفرم

 1 0 نمو» نوكت نأ زوجيو . اولا نيذلا نم بارعا !برعتو . 0 مدقم

 هدعب امو مالكلا يهنتيو «اولاق نيذلا نم» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم ؛اوداه

 , .مه هريدقتو فوذبجم أدتبمل ربخ :نوعامس .نوعامس مهر يدقتب عمتسا. ةلمج

 , :نوتلاو .ملاس ركذم عمج هنال واولاب عوفرم رخؤم أدتبم :.بذكلل نوعامس ©

 . :نوعامسب قلعتم رورجيو راج : بذكلل . درفملا نيونت نع ضوع

 !: نيرخآ .. « بذكلل نوعاس.» بارعا برعت : نيرخآ موقل نوعامس ©

 : .درفملا ةكرح نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج اهنأل ءايلاب رورجم موقل ةفص

 .. نونلا فذح : همزج ةمالعو ملب موزجم عراضمم لعف : كوتأي . بلقو

 ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 ش . هب لوعفم [بصن ل يف حتفلا

 يف لضتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لغف : ملكلا نوفرحي ©

 داما



 بصن لح يف : ةلمجلاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :ملكلا .لعاف عفر 'لح
 . «كوتأي ريمض» ةعاجلا واو نم لاح

 هيلا فاضم : هعضاوم .نوفرحيب قلعتم رورجمو راج : هعضاوم دعي نم ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةرسكلان رورجم

 فرح : نإ ؛نوفرحيا بارعا برعت : نولوقي : اذه متيتوأ ْنِإ نولوقي ©
 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : متيتوأ . مزاج طرش ْ

 .لعاق بئان عفر لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا .عفرلا ريمضب

 ىلع ينبم ةراشا مسا :اذه .طرشلا لعف هّنأل ْنِإب مزج لح يف «يتوأ» لعفلاو
 - . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا

 فذح ىلع ينبم رمأ لعف : هوذخخ . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : هوذخف ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال نونلا

 ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاحلاو لعاف

 . مزج لحم يف ءافلاي نرتقم مزاج طرش باوج «هوذخف»

 . مزاج طرش فرح : ْنِإ . ةفطاع : واولا : اروذحاف هوتؤت مل نإو ©

 ةمالعو ملي موزجم عراضم لعف : هوتؤت . بلقو مزجو يفن فرخ :

 ءاهلاو .لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . نونلا فذح :همزج

 يف «هوتؤت » ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 فذحو ؛اوذخف» بارعإ برعت : اروذحاف . طرشلا لعف اهنأل ْنِإب مزج' لحم
 . هلوبق هريدقتو لوعفملا

 ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانئكسا : واولا : هقئتف هللا دري نمو ©

 نمب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : دري . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 :هللا . نينكاسلا ءاقتلال ًافيفخت ةيناثلا هؤاي تفذحو نوكسلا همزج ةمالعو

 ءاحلاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : هتنتف . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف

 طرشلا لعف اتلمجو . هيلا فاضم رج لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 . "نم ربخ عفر لحم يف : هباوجو
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 .بضنو يفت فرح : نل . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : هل كلمت نلف ©
 ,لعافلاو .ةحتفلا هبصن ةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف : كلمت .لابقتساو

 هريادقت كلمتب قلعتم رورجبو راج :هل .تنأ هريدفت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 نرتقم نلب قوبسم مزاج طرش باوج .4هل كلمت نلف» ةلمجو هذاقناا كلمت

 .. مزج لح يف ءافلاب
 «ائينشا نم: ةمدقم لاجب وأ كلمتب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج :ًاكيش هللا نم ©

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ائيش

 ًادتبط عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ : مل نيذلا كثلوأ ©

 :عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا :نيذلا .باطخل فرح : فاكلاو

 هرخآ نوكس : همزج ةمالعز ملب موزجم عراضم لعف : دري : نأ هللا دري ©
 ميظعتلل عؤفرم لعاف : ةلالحلا ظفل هللا .نينكاسلا ءاقتلال ةيناثلا هواي تفذحو

 77 . لوصوملا ةلص : ةلمجلاو . بصان يردصم فرخ : نأ . ةمضلاب

 لعافلاو ةحتفلا : هبصن ةمالعو أب بوصنم عراضم لعنف : مهبولق رهطي ©

 لحم يف ردصم ليوأتب ةاهالت امو ْنأ او وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 «مهلؤ .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مهبولق .«دري» لعفلل هب لوعفم بصن
 . ةفاضضالاب رج لحم يف نيبئاغلا رييمض

 لح .يف نيبئاغلا ريمض «مه» و رج فرح : ماللا : يزخ ايندلا ف مهل ©

 :راج :«اينالا ٍيف»و . مدقم ربخ مفر لحم يف رورجملاو زاجلاو ماللاب رج
 رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةرسكلا : مسالا رجب همالعو يزلخب قلعتنم رورجمو

 ايندلا يف محلا ةلمجو . ةركن هنال ةنونملا ةمضلاب عوفوم رخؤُم ًأدتبم : يزخ

 1 . «كنلوأ » أدتبما ربخ عفر لحم يف «يزخ

 يف محلا ىلع واولاب ةقوطعم : ةلمجلا : ميظع باذع .ةرخآلا ف مهلو ©

 يف ةزهاظلا ة ةرسكلا (؛ ةرخآلا» رج ةمالعو . اهبارعا برعتو «يزخ ايندلا

 ش . ةمضلاب هلثم ةعوفرم باذعل - تعن - ةفص : ميظع . هرخآ

 كك



 لأ يد آواجدو تشيل يكلم 7
 مكسيكو ويدل نع راي
 © قِيلَ انقل ني

 قبس . ديكاتلل ةرركم ةلمجلا : بحسلل نولاكأ بذكلل نوعامس «'

 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف اهبارعإ

 لعف : كوءاج . مزاج طرش فرح : ْنِإ . ةيفاننتسا : ءافلا : كوءاج ّنِإف ©'
 لعف هنأل نب مزج لم يف ةعامجلا وإوب ةلابصتال مضلا ىلع ينبم ضام
 لصتم ريمض : فاكلاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . طرشلا

 . هب لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم
 ىلع ينبم رما لعف : مكحا . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : مهثدب مكحاف ©

 ناكم فرظ : نيب . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : لعافلاو نوكسلا

 ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض 4 مه» و مكحاب قلعتم ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم
 مناج طرش باوج ؛مهنيب مكحاف# ةلمجو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا
 . مزج لحم يف ءافلاب. نرتقم

 ىلع ةفوطعم : ضرعأ . رييختلل فطع فرح : وأ: مهثع ضرعأ وأ ©

 رج لحم يف نييئاغلا ريمض ؛مه) و رج فرح : نع . اهلثم برعتو «مكحا»
 ٠ ضرعأب قلعتم «مهنعا و نعب

 :ضرعت .مزاج طرش فرح : نإ . ةفطاع :واولا : مهثنع ضرعت ْنإو»
 أكس هيج ةضلم ل موع دك لف اضم لف

 : مهنع . تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 فاو بسن فرح هول طيرشل بارد طال اذا افي كبي نلف ©
 نونلا فذح هبصن ةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف : كورضي .لابقتساو

 دال



 .حتفلا لع ينبم لصتم ريمض فاكلاو لعاف عفر لح يف لصتسم ريمسغ واولا

 . عضوم يف ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم : ًائيش ٠ هب لوبعفم بصن لحم يف

 .نلب قوبسسم مزاج طرش باوج « كورضي نل » ةلمجو « ًاررض » يأ ردضلا
 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم

 'مكحاف كوءاج ْنا» ىلع راولاب ةفرطعم : مهيب مكحاف تمكح ْنِإو ©
 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم «تمكح» يف لعفلاو . اهبارلعإ برعتو «مهنيب

 .٠ لماف عفو لخ يف لعن دخن لعافلا ىلع ةلادلا ءاتلاب

 . أ ديكوتو بصن فرح : َّنِإ : مكحاب قلعتم رورجمو راج :: هللا نإ طسقلاب ©
 ا . ةحففاب ميظعتلا برصنم هسا ١ هللا . لعفلاب هبشم

 ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :'بحيذ : نيطسقملا بحي ©

 ' ركذم عمج ةثال ءايلاب بوصنم هب لوعفم :نيطسقملا ..وه هريدقت ًازاوج رتتسم

 . « نإ ١ ربخ عقر لحم يف «نيطسقملا بحي» ةلمجو ملاس

 دولي مار افاق م عسر 1"
0 00 1 

 | لحن يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : فيك . ةيفانتتسا : واولا: فيكو ©
 . لاح بصن

 ' عفر لحم يف لصتم ريمض واولا نوثلا توبثب عوفرم عاضم لعف : كنومّكحي ©
 . هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريغض : فاكلاو لعاف

 / ىلع بوصنم ناكم فرظ : دنع . ةيفانتتسا : واولا : ةاروتلا مهدنعو ©
  مضلاب كزْنح نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض « مه» و ةحتفلاب ةيفرظلا

 ريخ عفر لحم يف «مهدنع» ةلمجلا هبشو . ل ا ا ا

 ! ريخ نوكي نا.زوجيو . ةمضفلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ةازوتلا .
 0 . هللا مكحب ةقطان ةاروتلا مهدنع : ريدقتب را
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 نوكت نأ زوجيو . ةاروتلا نم لاح بصن لحم يف : ةلمجلا : هللا مكح اهيف ©

 مكحب ةقطان ةاروتلا مهدنعو : ريدقتب يأ . كلذ حرش مت امك ةاروتلل ًاربخ

 عوفرم رخؤم أدتبم :مكح .مدقم ربخ عقر لحم يف رورجمو راج : اهيف . هللا

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ةمضلاب

 ىلع ةفوطعم : نولوتي . فطع فرح : مث: كلذ دعب نم نولوتي مث ©

 مسا : اذ .ىلوتيب قلعتم رورجمو راج : دعب نم . اهبارعإ برعتو «نومكحي»
 فاكلاو . دعبلل : ماللا . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ

 «سيلا ةلزنمب يفن فرح : ام . ةيفانتسا :.واولا : نيتمؤملاب كئلوأ امو ©

 فرح فاكلاو «ام) مسا عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشإ مسا : ءالوأ 1

 ةمالعو ءابلاب ًاظفل رورجم مسا نينموملا . دئاز فرح ءابلا :نينمؤملاب .باطخ
 ةريدقت فوذحم أدتبلل ربخ هنأ ىلع ًالحم عوفرم ملاس ركذم عمج هنال ءايلا هرج
 . «أم» ريخ بصن لحم يف «نينمؤملاب مه ةيمسالا ةلمجلاو مه

 ولآ 117 2 قط 3 7-1

 اوُداَعَيِدل اوس ِانويَبلارحَحي دوى دهاهيفةبروتل لَا
 4-1 4 ضر مم )١س و رو 1 + لس ١

 منيع أو اكو هلأ بكس نياوظيتس اعذب نونا
 ايقاع نيا ورتشم الون وسخ س يل اوكتال ده نإ اماسج ءالار 1 02 ]د لى ا ل ماو

 نورك مكبوس! يلنَو مينوا2 وو 2 وام وك ا اساس سو دس

 ريمض : ان . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : ةاروتلا انلزنأ اّنِإ ©
 ينبم ضام لعف : انلزنأ . «ْنإ) مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم |

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «ان» و عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع

 «ةاروتلا انلزنأ» ةلمجو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةاروتلا . لعاف عفر لحم

 ا . نإ» ربخ عفر لح يف
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 راج. : اهيف . ةاروتلا نم لاح بصن لحم يف : ةلمدجلا ::روئو ىده اهيف ©

 :ةردقملا ةمضلاب عوفرم .رخؤم أدتبم : ىده . مدقم ربخ- عفر لحم يف رورجمو

 .ةمالعو اهلثم ةعوفرم «ىده» ىلع واولاب ةفوطعم :رونو .رذعتلل فلالا ىلع
 . ةرهاظلا ةمضلا عفرلا

 لعف مكحي ٠ ًاضيأ لاح بصن لحم يف : ةلمجلا : نويبنلا اهب مكحي ©

 هلأل واولاب ,عوفرم لعاف :نويبثلا .رورجيو راج :اهب ,ةمضلاب عرفرم عراضم

 . مكحيب قلعتم «ابنا و ملاس ركذم عمج
  ةْفص عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : اوملسا نيذلا ©

 : .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوملسأ . نيبنلل - تعن

 ةلض «اوملسأ» ةلمجو ٌةقراف فلالاو .لعاف عفر لع يف لصتم ريمض واولا

 ا . اال لحم ال لوصوملا

 يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا نيذلا رج فرح : ماللا : اوداه نيذلل ©

 ' . «اوملسا» بارعإ برعت : اوداه . ماللاب رج لحم

 «نويبتلا» لع فطعلا يواوب نافوطعم : نامسالا : نايجالاو نويئادرلاو ©

 ..اوملسأب قلعتم «نيذلل» و. . ةمضلاب عوفرم يناثلاو اهبإرعا لوالا برعيو
 نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح : ءابلا : اوظفحتسا امب ©

 مضلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : اوظفحتسا . ءابلاب رج لح يف

 :فلالاو لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال

 . مكحيب:قلعتم «اباو .اهل لحم ال لوصوملا ةلص «اوظفحتتسا» ةلمجو .ةقراف

 :ةلالجلا ظفل هللا .«ام» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجو راج : هللا باتك نم ©

 ١ . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم
 .:اوناك .لاخ بصن لحم يف :ةلمجلاو ةيلاح ':واولا : ءادهش هيلع اوئاكو ©

 'ريمض :واولا .ةعامجلا قاوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف

 . ؟نأك» زيخب قلعتم رورجيو راج : هيلع . «ناك» مسا غفر لحم يف لصعم

 .ىلع فرصلا نم عونمم هنأل نوني لو ةحتفلاب بوضنم «ناك» ربخ : ءادهش .

 . ءالعف : نزو



 لعف : اوشخت . ةمزاج ةيهان : ال . ةيفانثتسا : ءافلا : سائلا اوشخت ال ©

 لحم يف لصتم ريمض : واولا .نونلا فذح همرج ةمالعو الب موزجم عراضم
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : سانلا .ةقراف فلالاو لعاف عفر

 نأل نونلا فذح ىلع يئبم رمأ لعف : نوشخخا .ةيفائئتتسا :واولا : نوشخاو ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم

 . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ةفوذحملا : ءايلاو . ةياقولل نونلاو
 . اهيلع ةلادلا ةرسكلا تيقبو ًاراصتخا ءايلا تفذحو ا

 : يتايآب .اهلثم برعتو «اوشخت ال» ىلع واولاب ةفوطعم :يتابآب اورتشت الو ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو رورجمو راج

 اهل ةفص : ٌاليلق . ةنونملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًانمث : ًاليلق ًانمث ©

 . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم 00
 نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا :نم .ةيفانئتسا :واولا : مكحي مل نمو ©

 موزجم عراضم لعف : مكحي .بلقو مزجو يفن فرح : مل .أدتبم عفر لحم يف
 لعف هنال نمب مزج لحم يف «مكحي ملا ةلمجو .هرخآ نوكس همزج ةمالعو ملب
 طرشلا لعف اتلمجو وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض ؛مكحيا لعافو طرشلا

 :اولدبتست ال ىنغمب اورتشتب قلعتم «يتايآب» و «نم» ربخ عفر لحم يف هباوجو

 :هللا .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لزنأ .اهبارعا قبس : اب : هللا لزؤنأ امب ©

 لوصوملا ىلا دئاعلاو لوصوملا ةلص ةلمجلاو ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف

 . هللا هلزنا اب : ريدقتلا هب لوعفم هلال لحملا بوصنم فوذحم زيمض

 ةراشا مسا : ءالوأ .طرشلا باوجل ةطبار :ءافلا : نورفاكلا مه كئلوأف ©:

 ريمض : مه . باطخ فرح «فاكلا» و أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم

 ةمضلاب هميم تكرحو ناث أدتبم عفر لح يف مضلا ىلع ينبم لصفنم عفر

 ةلمجو ملاس ركذم عمج هنال واولاب عوفرم «مه) ربخ : نورفاكلا .عابشالل

 «نورفاكلا مه كتئلوأف» ةلمجو «كئلوأ» ريخ عفر لحم يف «نورفاكلا مه»

 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش تاوج

 لالا



 كالا الات نفايات نان نيابي
 ' دك د بددتمف ٌصاَصو أَو ا اد

 © « رق مر 17 ند داك

 ٠ ! ىلع ينبم'ضام لعف : انبتك . ةفظاع : واولا : اهيف مهيلع انيتكو «

 ْ .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ؛ انا و . عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 راج اهيف '. ىلعب رج لح يف نيبئاغلا ريمض «مه2و رج فرح :ىلع :مهيلع
 0 . رورجو

 اهنا : سفتلا . لعقلاب يشم ديكرتر بصن فرح : سقثلاب سفثلا نأ«
 ' هريذقتو فوذحملا «ْنأ» ربخب قلعتم رورجمو راج :سفنلاب .ةحتفلاب بوصنم

  ناقلعتم «اهيف» و «مهيلع» نارورجملاو ناراجلاو . سفنلاب لتقت وا ةذوخأم
 : . انضرفو ىنعمب انبتكب

 . نسلاو نذألاب نذآلاو فئألاب فنألاو نيعلاب نيعلاو ©

 .سشقتلاب سفتلا « نأ ١ ةلمج ىلع فطعلا تاواوب ةفوطعم: لمجلا : نسلاب

 ' .فنألاب عودجم .نيعلاب ةءوقفم : يلاوتلا ىلع اهريدقت ةفوذخم تآدتسملا رانبخخأو
 1 1 .٠ نسلاب ةعولقم .نآلألاب ةمولعم

 ' صاصق اهلثم ةبوصنم «سفتلا» ىلع واولاب ةفوطعم : صاصق حورجلاو ©
 : . ةمضلاب اب عوفرم نأ ربخإ : صاصق تاذ يأ

 ' ىلع ينبم مناج طرش مسا : نم . ةيفانتسا : ءافلا ؛ هب قدذصت نمف ©

 مزج لحم يف حتفلا ىلع ينبم ٍضام لعف .قدصت .أدتبم عفر لحم يف نوكسلا
 . راجب .: هي . وه هريدقت ازاوج هيفرتتسم ريمض لعافلاو طرشلا لعف هنأل نمب

 «نمم» ربخ غفر لحم يف هباوجو طرشلا لعف اتلمجو . قدضتب قلعتم رورجمو

 أ الك



 سس

 لحم يف ردصم ليوأتب اهيلع ةفوطعملا لممجلا عم «اهربخو سفنلا ّنا» .ةلمجو

 راجلاو . .سفنلا نأب انرمأ وأ انيضق يأ انبتك :ريدقتب فوذحم رج فرحيب رج

 . انبتكب قلعتم رورجملاو

 باوجل ةطبار : ءافلا : يناجلل ةرامك قحلا وأ قدصتلاف يأ : هل ةرافك وهف ©

 :ةرافك .أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض :وه .'طرشلا

 وهف ؛ ةلمجو ةرافكب قلعتم رورجمو راج : هل . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ

 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ؛ هل ةرافك

 فرح : مل .اهلثم برعتو «نم» ىلع واولاب ةفرطعم :نمو : مكحب مل نمو ©
 نوكسلا همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : مكحي .بلقو مزجو يفن
 لح يف «مكحي ملا ةلمجو . وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم يمض لعافلاو

 ريخ عفر لحم يف هباوجو طرشلا لعف اتلمجو . طرشلا لعف اهنأل نمب مزج
 . :«نمال

 نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام .رج فرح : ءابلا : هللا لزنأ امي ©

 لعاف : هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لزنأ . ءابلاب رج لحم يف

 اهل لحم ال لصوملا ةلص ؛ هللا لزنأ ١ ةلمجو . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم

 ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو

 . هلزنأ

 ةراشإ مسا : ءالوأ . طرشلا باوجل ةطبار .: ءافلا : نوملاظلا مه كئلوأف ©

 ريمض : مه . باطخ فرح : فاكلاو .أدتيم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ا

 عفر لحم يف ميملا عابشال مضلاب كرحو نوكسلا ىلع ينبم لصفتملا نيبئاغلا
 ةلمجلاو .ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عرفرم «مها ربخ : نوملاظلا . ناث أدتبم

 «اهربخ عم كئلوأف» ةلمجو «كئلوأ» ربخ عفر لحم يف «نوملاظلا مها ةيمسالا

 . رج لحم يف مزاج طرش باوج

 لالا د
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 : 90 ل كيا سو سلو ل ع حو

 . فدهو رول يديد اةَذصَمَو دوو ىدهويف لل
 082 س جسر

 #8 نعل هوو
 لعف ': انيفق . ةفطاع : واولا . مهاتعبتأو : ىنعمب : خهراثآ ىلع انيفقو ©

 يف لصتم ريمض « انا و . عقرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 ريمض ؛« مها و انيفقب قلعتم رورجمو راج : مهراثا ىلع. . لعاف عفر لحم
 . ةفاضالاب رج لحم يف نييبتلا ىلع دوعي نيبث ئاغلا

 فلا مسالا رج ةمالعو انتي احتم رورو داج؛ ميرم نبا ىسيعب ©

 ' :نبا .فرصلا نم عونمم هلأل : ةرسكلا نم ًالدبو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا

 ش :مي . ةرسكلاب هرج ةمالعو هلثم ًارورجم الدب نوكي نأ زوجيو ىسيعل ةفص
 ؛ ةيملعلل فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلاب رورجم هيلا فاضم

 : . ثينأتلاو

 امل ةحتفلاب بوصنم لاح : ًاقفاوم يا ًاقدصم.: هيدب نيب امل ًاقدصم ©

 . ماللاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام .. رج فرح : ماللا

 فاضم وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا للع بوصتنم ناكم فرظ : نيب

 هنال ءايلاب رورجم هيلا فاضم : هيدي . ًاقدصمب قلعتم «إ4» رورجملاو راجلاو
 لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو ةفاضالل هنون تفذحو ىنثم

 هلم فوذجملا «رقتسا» لعفب قلعتم «هيدي نيبال ةلمجلا هنشو ةفاضالاب: رج

 . لوصوملا ةلبص «هيدي نيب رقتسا»

 نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو راج : لدجنالا هانيتآو ةاروتلا نم ©
 لصتم َريِمض ءاطلاو .اهبارعا برعتو انيفق» ىلع واولاب ةفوطعم :هانيتآ .«ام»

 , نا اهب لوعفم : ليجنإلا . لوأ هب لوصفم بصن لم يف مضلا ىلع ينبم

 . ةحتفلاب بوصنم
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 يف رورجتو راج : هيف . لاح بصن لحم يف : ةلمجلا : روئو ىده هيف ©

 رمال يضل اهل و يلا را ياس

 .ةرهاظلا ةمضلاب اهلثم ةعوفرم (ىدهال ىلع واولاب ةفوطعم : رو . رذعتلل :

 ؟ىده هيف» لحم ىلع واولاب ةفوطعم : ًاقدصمو : هيدي نيب امل ًاقدصمو «

 «ًاقدصم» فطع زوجيو . اهبارعإ قبس : هيدي نيب امل .لاح هنأل بصنلا هلحمو

 . ىنعملا بسح ىلوألا « ًاقدصم» ىلع

 ىده . ةفطاع : واولا . اهبارعا قبس : ٌةظعومو ىدهو ةاروتلا نم ©:

 هلوقك لاحلا عضوم يف اهنأل نابوصنم امهو ًاظاعتاو ًاداشرا يأ : ةظعومو

 هنأك مكحيلو هلوقك وأ ريدقتب اهلجأل نيلوعفم انوكي نأ زرجيو . ًاقدصم

 . ليجنالا هائيتآ ةظعوملاو ىدهللو : هب ديرأ

 مسالا رج ةمالعو امهنم ةفوذحم ةفصب وأ ىدبب قلعتم رورجمو راج : نيقتملل ©

 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هّنأل ءايلا

 هللا ل اهمكح مكْجأ ضفائر ل يبا 6 38

 «© نشيط
 :مكحي .رمألا مال :ماللا .فطع فرح : راولا : ليجنالا لهأ مكحيلو ©

 عوفرم لعاف : لهأ . نوكسلا : همزج ةمالعو ماللاب موزجم عراضم لعف

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ليجنإلا . ةمضلاب

 نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :ام .رج فرح :ءابلا : هيف هللا لزنأ امي © :

 عوفرم لعاف : هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعق : لزنأ .ءابلاب رج لح يف

 ةلص ؛هللا لزنأ» ةلمجو لزنأي قلعتم رورحجمو راج : هيف . ةمضلاب ميظعتلل

 هب لوعفم هنال لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو . لوصوملا

 . هلزنا اب : ريدقتلا



 ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةفطاع : واولا : مكحي مل نمو ©
 لعف : مكحي .بلقو مزجو يفن فرح : 00 أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 او هيف خص ريض لعاب نوكسلا: هج ساعي لي زج ا

 . .طرشلا لعش اهنال نمب منبج لحم يف 'مكحي لا ةلمجو وه : دقت
 . 6 نمل بخ عقر لك يف هارجو طرشلا لع

 ل ل طل : كيال . ايلرعأ ى : كقلوأق هللا لزثأ امي
 فاككلاو أدبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ . طرشلا

 يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «اهربخ عم كتلوأف» ةلمجو . باطخلل

 1 . رج لح

 . ميلا مضي ؛ رح نوكسلا لع ينبم لصفتم ديس : مه نوقسافلا مه ©

 هنال ىاولاب عوفرم «مه» ريخ : نوقسافلا . ِناث أدتبم عفر لحم يف اهعابشال

 , ؛كئلوأ ربخ عفر لحم يف « نوقسافلا مه» ةيمسالا ةلمجلاو ملاس ركذم: عمج

 بكحإ

 انهو نك بالسجل لم 021 انجح ناري ا
 نرافت أوُكْيَمْسَأَ مؤ ا ٌةكحلو دك كارت

21011111 0 
 لل يبس فاس : انلزنأ ٠ ةفطاع واولا ؛ بابتكلا كيلإ انلزنأو ©

 لحم يف نوكسلا ىلِع ينبم لصتم ريمض : ا .عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : باثكلا . رورجبو راج : كيلإ . لعاف عفر

 . انلزنأب قلعتم «كيلإ و

 رك : ربدقتب + ياتكلا" نب لاحب قلمتس رورخي راج ؛ ًاقدصم قل

 ركل دبع ايه يي 2 نر خ7
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 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ًاقدصمب قلعتم رورجمو راج ؛ هبيدن نيب امل ©

 ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : نيب .ماللاب رج لحم يف نوكسلا
 نونلا تفذحو ىنثم هنال ءايلاب رورجم هيلا فاضم : هيدي . فاضنم وهو

 هبشو .ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض :ءاحلاو .ةفاضإلل

 لوصوملا ةلص «هيدي نيب رقتسا» ةلمجو فوذحملا «رقتسا» لعفب قلعتم ةلمجلا
 . همدقت امل : ىنعمب . بارعالا نم اهل لحم ال

 «ام) نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : هيلع ًانميهمو باتكلا نم ©

 : هيلع . اهلثم برعتو «ًاقدصم» ىلع واولاب ةفرطعم : ًانميهمو . ةينايب نمو
 . هيلع ًابقرط : حي يعم قاعتم رورو راج

 نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : مكحا .. فطع فرح : مهثيب مكحاف ©

 ىلع بوصنم ناكم فرظ : نيب . تنأ هريدقت أ رج رسم ف لعق
 .ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛«مهاو .مكحاي قلعتم ةحتفلاب ةيفرظلا

 ينبم نضام لعف : لزنأ . مكحاب قلعتم 0ال» بارعا برعي : هللا لزنأ امي ©.

 اا ا هللا .حتفلا ىلع

 : عبتت .ةمزاج ةيهان : ال .ةيفانعسا : :١ اًمع مهءاوهأ عبتت الو ©

 فسم ريم لعاشلاو فركسلا همزج ةسالصو الب زج اق لعق

 ريمض (مه١ و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ءاوهأ ٠ تنأ هريدقت ًابوجو

 . ام نع : اهلصأ : امع . ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا

 .23 لثم برعت
 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ضضام لعف : ءاج .لوصوملا ةلص : ةلمجلا : كءاج ©

 بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو . وه هريدقت ًاناوج
 بوصنم فوذحم ريمض هللا لزنأ ابا يف لوصوملا ىلا دئاعلاو هب لوعفم
 هتلزنأ يأ هب لوعفم هنال لحملا

 راج : لكل . «باتكلا نم بارعإ برعت : هانلعج لكل قحلا نم ©

 الالب



 عمج ةمالع ميمو انلعحب قلعتتم رورجمو راج : ًاجاهثمو ةعرش مكنم ©

 : واوج ةفوطعم : ًاجاهنمو . ةحتفلاب بوصنم هب لوجفم ': ةعرش . روكذلا
 | ةقلعتم ؟مكنم» نوكت نا زوجيو ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم «ةعرش» ىلع فطعلا

 .. ةردقملا ةمأل ةفوذحم ةفصب

 ' لعف :: ءابش' . مزاج ريغ طرش فرح : ول .ةيفانعنسا :ؤاولا : هللا ءاش ولو ©

 ش . ةمضلاب عوفرم لعاف : هللا حنتفلا ىلع ينبم ضام

 « ٍضأم لمف : مكلعج ٠ '؟ول» باوج يف ةعقاو ماللا : ةدحاو ةمأ مكلعجل ©

 :فاكلا . اوه : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم

 ةمالع يلو . لوأ هب لوعفم بصن لمع يف مضلا لع' ينبم لصخم ريمسف
 ةمإل ةفص: : ةدحاو . ةحتفلاب بوصنم ٍناث هب لوعفم : :ةمأ . روكذلا عمج

 . اهل لحال مزاج ريغ طرش باوج «مكلعجلا ةلجو .ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم
 : هل لمع ال كاردتسا فرح : نكل : ةيفانغتسا : واولا : مكولبيل نكلو ©

 ٠ رج ؛فرخح يهو ليلعتلل : ماللا . دارأ نكلو : ريدقتلاو .اففحم هنال

 ' رتتسم ريمض لعافلاو ماللا دعب ةرمضم ْنأب بوصنم عرابضم لعف : مكولبي

 : ريمض : فاكلا .ةرهاظلا ةحتفلا لعفلا بصن ةمالعو .وه هريدقت ًازارج هيف

 ؛ ةلص ؛مكولبي» ةلمجو روكذلا عمج ةمالع ميمو هب لوعفم بصن لح يف لصتم
 ' لحن يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا « ْنَأ ١ و. . اهل لحم ال ةيردصملا «نأ»

 ّْ / . ليلعتلا مالب رج

 ىلع ينبم يفب رورجم لوصوم مسا : ام . رج فرح : يف : مكاتآ ام يف ©
 , ضاَم لعف' : ىنآ . لوصوملا ةلص : ةلمسجلا : مكاتآ ,. رج لحم يف نوكسلا
 ًاوجن هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينببم

 , ةمالغ ميملاو . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض : فاكلا . وه هريدقت
 ٠ . اس قلم اما وروكللا عج

 ' فذح ىلع ينبم رمأ لعف اوقبتسا . ةيفانثتسا :ءافلا : ثاريخلا اوقيتساف ©
 ' عفر لحم ف لصتم ريمض : واولا + ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال نونا

 المك



 قحلم هنأل ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : تاريخلا . ةقراف.فلالاو لعاف

 . ماسلا ثنؤملا عمجب

 :مكعجرم .مدقم ربخ عفر لحم يف ميظعتلل رورجيو راج : مكعجرم هللا ىلإ ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : فاكلا . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم

 . ( مكعوجرا ىنعمب .. روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 «مكعجرم» ريمض نم ةحتفلاب برصنم لاح : ًاعيج : مكئينيف ًاعيمج ©

 رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : مكتبني .ةيفانثتسا :ءافلا

 ميملاو .هب لوعفم بصن لح يف لصتم ريمض :فاكلا .ره هريدقت ًاناوج هيف
 . روكذلا عمج ةمالع

 ةلص : مدتك . «ىبنيب قلعتم رورجمو راج : نوفلتخت هيف متنك امب ©:

 ءاتلا . عفرلا ريمضب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف .لوصوملا

 عمج ةمالع ميمو ةناكا مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 عوفرم عراضم لعف : نوفلتخت .نرفلتختب قلعتم رورجمو راج :هيف .روكذلا

 لحم يف « نوفلتخت» ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب
 . ؟« ناك» ربخ بصن

 أزف وك جا هماَلَرنَأ ايم أ 54
 ان ب ا عكا ؤقدك هي دال اضيع 1 هر
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 5 نوفل ساَلاَرَع | اكن اهي 0-7

 لعف : مكحا . يردصم فرح : نأ . ةفطاع واولا : مهنيب مكحا نأو ©

 !: مهنيب ٠ 0 رس يش ل را لع _ :

 نييئاغلا ريمضو . مكحاب قلعتم ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ
 اهالت امو نأو . لعفلا يف « نأ » نون تلصوو . ةفاضالاب رج لحم يف «مهإ

 اله



 . باتكلا كيلإ اتلزنأو : : هلوق ٍِف «باتكلا» لع واولاب فولطعم ردصم ليوأتب

 . «قحلابا ىلع ًافوطعم نوكي نأ زوجيو

 ىلع يبم لوصوم مسا :ام .مكحاي قلعتم رورجمو راج : هللا لزنأ امي ©

 لعاف هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لزنأ . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا

 ٠ ؟ةدئاعلاو امل لحم ال لوصوملا ةلص هللا لزنأ ١ ةلمجو ةمضلاب ميظعتلل عوفرم
 1 | ريدقتلا .هل لوعفم هنال لحملا بوصنم ًاراصتخا فوذجم ريمض لوصوملا ىلا

 . هللا هلزنأ اب

 ! لعق ,: عبتت. . ةمزاج ةيهان :ال .فطع فرح :واولا : مهءاوهآ عيتت الو ©

 هيفا رثثسم ريمض لعافلاو هرخآ نوكس همزج ةمالعو الب موزجم عراضم
 يلم مها و ةحتتلاب برصتم ب لرعشم : ءارهأ . 'تنأ هريدقت ًابوجو

 : ةفاضالاب رج لح يف نيباغلا

 ركل لع ينب لمس ميش هاو . تنأ هريدقت ًاوجو هيف رتسم ريمسغ

 . 8 اوعتل بست ل يف

 ! بوصنم عراضم لعف : ' كونتفي . بصان يردصم فرح : ن :١ كونئتفي نأ ©
 .ليعاف عفر لحع يف لصتم ريمض : واولا . نونلا فذح + هبصن ةمالعو ْنَأب

 | ةيردلصملا ْنِإو هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو

 مهتنتف نم : : ريدقتب فوذحم رج فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو

 . مهرذحاب قلعتم رورجملاو راجلاو . كل

 ١ لوضوم ملما : ام . كوتفيب قلعتم روزجتو راج: هللا لزنأ ام ضعب نع ©

 ٍْ . تيرعأ : هللا لزنأ .ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ْنِإ :ةيفانعتسا : ءافلا : ْنِإف .. لزنأب قلعتم رورحمو راج : اولؤت ْنِإف كيلإ © ش
 فلالا ىلع ردقملا مضلا ىلع ينبم ٍضام لعف : اوُلوت | . مزاج طرش فرح
 لعف هنال ناب مزج لحم يف ةعامجلا واوب هلاصتال نيتكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا
 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :: واولا . ظرشلا

 لم



 ةلمجو « مكحا» بارعإ برعت : ملعا .:طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : ملعاف ©

 . مزج لحم يف مزاج طرش باوج «ملعاف»

 لعف :ديري .اه لمع ال رصح ةادآ وأ ةفوفكمو ةفاك : (َّنأ : هللا ديري ًامثأ ©
 . ةمضلاب عوفرم عراضف

 بوصنم عراضم لعف : مهبيصي .بصان يردصم فرح :ْنأ : مهينصي ْنأ ©

 . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو ْنأِب
 « ْنأل و .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاخلا ريمض «مهدو

 . «ديري» لعفلل هب لوعفم . بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو

 رورجم هيلا فاضم :بونذ .مهبيصيب قلعتم رورجيو راج : مهيوئذ ضعبيب ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض « مه» و ةرسكلاب

 لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ . ةيفانكسا : واولا : ًاريثك ّنِإو ©

 . ةحتفلاب بوصنم « نإ» مسا :اريثك

 .ًايثك نم ةفوذحع ةفصب قلعتم رورجبو راج : نوقسافل سانلا نم ©

 نونلاو .ملاس ركذم عمج هنال واولاب عوفرم نإ ربخ :نوقساف .ديكوتلل :ماللا

 . درفملا نيونت نع ضوع

 9 اقتل سعة نسا رية اك 6 مو ْ

 انفي ريدطلا هدم ام يسقي فونح لمفل ملقم ب ليم: مك

 توبثب عوفرم عراضم لعف : نوغبي . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ةيلهاجلا
 ةدئاز « مكحفأ ٠ يف ءافلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا

 . «ةينيزت»
 يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : نم . ةيفانتتسا : واولا : نسحأ نمو © :

 . ةمضلاب عوفرم «نم» ربخ : نسحأ . أدتبم عفر لحم
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 !زيبمت : كح . نسحأب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : موقل اًمكح هللا نم ©
 . امكحب قلعتم رورجمو راج : : موقل .٠ ةحتفلاب بوصتنئم

 بارعإ برعتو «موق» فوصوملل ةفص رج لحم يف :: :ةلمجلا : نوئقوي ٠

 1 . 4 نوغبي)

 مب لوأ طوسلو هوه ءذهَت الاياب. 5-0
 © يلهاآمهدآَدإ 0 كي وينو ضب ايو

 . لحن يف ملغلا لع ينبم ىدانم : يأ . ءادن ةادأ اي : اونمآ نيذلا اهيأ اي ©
 «يأ» نم لدب حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا .'هيبنتلل «اه» و بصن
 : .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونمآ' .امل نايب فطع وأ
 . ةلضةلمنجلاو . ةقراف :فلالاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا

 ْ ٠ . لوصوملا
 , ةمالعو الب موزجم عراضم لعف : اوذختت . ةمزاج ةيهان : ال : اوذختت ال ©

 :ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا فذح همزج

 ١ ةحتفلاب بوصنم لوأ هب لوعفم : دوهيلا : ءايلوأ ىراصنلاو دوهبلا ©

 ىلع ةردقملا ةحتتفلاب اهلثم ةبوصنم «دوهيلا» ىلع واولاب ةفوطعم ىراضنلاو
 نم هال نوني ملو ةحتفلاب بوصنم ٍناث هب لوعفم : ءايلوأ . رذعتلل فلالا

 . « العفأ ١ نزو ىلع فرصلا نم

 ' نييئاخلا ريمض ؛ مه» و . ةمضلاب عرفرم ادتبم : ضعب ءايلوأ مهضعي ©

 ' عوفرم أدثبملا ربخ : ءايلوأ . هيلا فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 ٍْ . ةتونملا ةرسكلاب رؤرحم هيلا فاضم: : ضعب . ةممفلاب

 : ىلع ينبم مزاج طرش مسا نم . ةيفانئتسا : واولا : مكثم مهلوتي نمو ©

 , نمي موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : لوني . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 . هيلع ةلاد ةحتفلا تيقبو ةلعلا هرخا نم ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو

 لمآ



 ينبم نييئاغلا ريمض «مه» و . وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 لاحب قلعتم رورجيو راج : مكنم . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع
 : 9 ةمالع ميملاو « نم» لوصوملا نم ةفوذحم

 هبشم ديكوتو بصتن فرح : ! . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : مهنم هّنإف ©.

 :مهنم «٠ نإ مسا بصن ل يف مضلا ىلع يثبم لصتم ريمض ءاو لعفلب |
 باوج «مهنم هنإف» ةلمجو . نوكي ريدقتب « نأ» ربخب قلعتم رورجمو راج

 لحم يف هباوجو طرشلا لعف اتلمجو . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش
 . 3 نما ريخ عفر

 « نإ ١ مسا : هللا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : يده ال هللا ْنِإ ©

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يده .ةيفان : ال . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم
 ةلمجو . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقشلل ءايلا ىلع ةردسقملا
 . 2« نإ» ربخ عفر لحم يف "يده ال»

 تعغن  ةفص :نيملاظلا .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :موقلا : نيملاظلا موقلا ©

 نونلاو .ملاس ركذم عمج اهنال ءايلا : اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم موقلل- 7
 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع

3 1 
 م هس ور اس و ع . و قو ١

 هللا سف هَ ابيصن ات وأي هيف توري ل هيف نا 0

 تل 20 أ فاو مال أوصف دنع قرم 2 وأين

 عراضم لعف :ىرت .«ةيلهاجلا مكحفأ » باوج يف ةعقاو ءافلا : نيذلا ىرتف ©

 ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم
 .هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا :نيذلا .تنأ هريدقت :

 يف .لوصوملا مسا نم لوصوملا ةلص اهل لحم ال ةلمجلا : ضرم مهبولق يف ©

 .روكذلا عمج ةمالع ميملاو مدقم ربخ عفر لحم يف رورجيو راج : مهبولق

 لعفب ةقلعتم ةلمجلا نوكت نا زوجيو . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ضرم

 تك نوياشتلا



 :ال لرصولا ةلص ةضرم مهولق يف رقتسا» ةلمحو رقعسا : هريدقت فوذحم

 . اهل لع
 تربي عفرم اضم لعف يهو . لاح بصن لحم يف ةلمجلا : نوعراسي ©

 ظ . لعاف عفر لحم يف لصتم:ريمض واولاو نوثلا
 ' يف نيبئاغلا ريمض !مه» و . نوعراسيب قلعتم رورجمو رانج : نولوقي مهيف ©

 . «نوعراسي» بارعا برعت : نولوقي . يفب رج لحم

 لوقم؛ هب لؤعفم بصن لحم يف ةلمجلا : ةرئاد انبيصت ّْنأ ىشخن «©
 'رذعتلل فلالا ىلع ةزدقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىشخن . «لوقلا

 . ١ .بضان يردصم فرح : ْنَأ .نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 ' لضتم ريمض « انا و ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم.لعف : انبيصت

 امو .نأ » ةلمجو ةمضلاب عوفرم لعاف : ةرئاد . مدقم هب لوعفم بصن لح يف

 00 . «ىشخن» لعفلل هب لوعفم بصن لخ يف ردصم ليوأتب ءاهالت

 حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ىسع . ةيفانئتسا : افلا : هللا ىسعف ©

 نمسا اللا فل ثا« ولا يبذل دي ردسمأل فلا لع ردنا
 ٍ : ةمضلاب ميظعتلل عوفرم © ىسع»

 ! عراضم لعف : يتأي . بصنو ةيردصم فرح : نا :'حتفلاب يتأي نأ ©
 :هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض هلعافو ةحتفلا هبلصن ةمالعو نأب بوصنم
 ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا «نأ» و. . يأبب قلعتم رورجتو: راج : حتفلاب .وه

 : . 2 ىسعا ريخ بصن لح يف ؛ًايتآ» ليوأتب ردصملا اذهو « ناتيإ» ردصم

 ' ١ ةروزجم «حتفلا» ىلع ةفوطغم : رمأ . فطع فرح : وأ: هدنع نم رمأ وأ ©
 رج. لحم يف لصتم ريمض : ءاهلاو .رورجيو راج : هدنع نم . رمأب يأ اهلثم

 ! 00 . رمأل ةفوذحمع ةفصب قلعتم « هدنع نم».و ةفاضالاب

 «ينأيلا ىلع ةفوطعم :اوحبصي .ةفطاع :ءافلا : اورسأ ام ىلع اوحيصيف ©

 : :واولا .صقان عراضم لعف يهو نونلا فذح :اهبصن ةمالعو اهلثم هبوصنم

 مسا :ام .:رج فرخ :ىلع . ةقراف فلالاو اهمسا عفر لحم يف لصتم ريمض

 تت 44-



 ىلع ينبم نضام لعف : .. لعب رج لج يف نركسلا ىلع ينبم لوصرم

 . 00 . ةقراف

 نيبئاغلا ريمض «مه» و اورسأب قلعتم رورجمو راج : نيمداث مهسفنأ ف ©

 بوصنم «حبصي# ربخ «نيمدان» و ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو . ملاس ركذم عمج هأل ءايلاب
 ام ىلع» يف لوصوملا ىلا دئاعلاو . نيمدانب قلعتم «اورسأ ام ىلع» و . درفملا

 :ريدقتلا هب لوعفم هنال لحملا بوصنم وهو ًاراصتخا فوذحم ريمض اورسأ

 . هورْسأ ام

 ع 5<

 ْمُكَيلْم عي رمي 1 الا 0 ءالْوَمماَءَنأ كومبو 00

 ريتا هلا كح

 :هريدقت لؤاست باوج يف ةعقاو ةيفانعسا : واولا ؛ اونمآ نيذلا لوقيو ©
 للا . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لوقي . ؟ ذئتيح نونمؤملا لوقي اذاف

 ينبم ضام لعف : اونمآ .لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع

 . لوصوملا ةلص ةلمجلاو . ةقراف فلالاو '

 «لوقلا لوقم» هب لوعغم بصن لحم يف : ةلمجلا : اومسقأ نيذلا ءالؤهأ ©

 يلع ينبم ةراشا مسا : ءالؤه . ماهفتسا ظفل يف بجعت فلأ : فلالا

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا « أدتبم عفر لح يف رسكلا

 : «اونمآ » بارعإ برعت : اومسقأ . أدتبملا ريح عفر

 لرعفم : دهج .اومسقأب قلعتم ميظعتلل .رورجيو راج : مهئاميأ دهج هللاب ©

 ىلع ينبم نييئاغلا ريمض «مه» و ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : مهناييأ .مهناميأ

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا
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 نيبئاغلا ريمض «مه» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح .: نأ : مكعمل مهثأ ©
 فرظ : عم. ديكوتلل : ماللا . « نأ ١ مسا بصن لخم يف نوكسلا ىلع ينبم
 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . حتفلا ىلع ينبم ناكم

 ؛نأ نبخنب قلعتم (مكعملا ةلمجلا هبشو. . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب

 . مهنأب مسقأ : ريدقتلاو

 . . ةتكاسلا ثينأتلا ءات ءانلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مهلامعأ تطبح ©
 ؛يف قوكسلا ىلع ينبه نيبئاغلا ريمض « مه» و ةمضلاب عوفرم لعاف : مهلاعأ
  ملامأ طيح ليث هلك بجستلا ىنم ايف طش ةفاضالاب رج لحم

 ينبم 'صقان ضام لعف : اوحبصأ . ةفطاع : :٠ نيرساخ وحيصاف

 .. ملاس ركذم عمج هنال ءايلاب بوصنم اهربخ : نيرساخ .ةقراف فا

 فرسة ترق ورع مكر تاو هع 4
 ليسو ودوم رحنا اعوام ات < 1

 © هلك قي هايل الم

 | لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : يأ . ءادن ةادأ : اي ؛ اونمآ نيذلا اهيأاي ©
  يأ» نم لدب حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . هيل ءاها و بصن

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . مضلا ىلع ينبم ٍضام لعف :
 ع وصلا ةلص ا كحل ةقراق : فلو

 يف نركسلا ىلع ينبم مناج طرش مسا نم : هنيدا نع مكنم دتري نم ©
 نم .طرشلا مساب موزجم طرشلا لعف عياضم لعف : دتري . ًأدتبم عفر لحم

 ىلوألاب ةيناثلا لادلا ماغدا دعب حتفلاب كرح هرخآ نوكأ : همزج ةمالعو

 .ًااوج رتتسم ريمض لعافلاو . ددتري : هلصأ نالا حتفلاو ديدشتلا لصحف

 ممالك



 ةمالع ميملاو «نم) نم ةفوذحم لاحب قلعتم «مكنم» رورجملا راجلاو وه هريدقت
 لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو دتريب قلعتم رورجمو راج :هنيد نع .روكذلا عمج

 . «نم» ربخ عفر لحم يف هباوجو. طرشلا لعف اتلمجو . ةفاضالاب رج

 .لابقتسا فرح : فوس .طرشلا باجل ةطبار :ءافلا : هللا ىقأب فوسف ©
 : ةلالجلا ظفل هللا . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :يأي

 . ميظعتلل عوفرم لعاف

 طرش باوج « موقب هللا ينأي فوسف» ةلمجو . يأيب قلعتم رورجبو راج : موقم ©

 هللا يتأي فوسف : ريدقتلاو مزج لحم يف فوسب قوبسم ءافلاب نرتقم مزاج

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عرفرم عراضم لعف : هنوّيحيو مهبحي ©
 ةلمجلاو .هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و .ره هريدقت ًازاوج

 عراضم لعف «مهبحي» ىلع واولاب ةفوطعم :هنوبحيو .موقل ةفص بصن لحم يف
 ريمض ءاهلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا توبشب عوفرم

 . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم

 نوكت نأ زوجيو . اهلثم ةرورجم موفل ةيناث ةفص : ةلذأ : نينمؤملا ىلع ةّلذأ ©
 رورجبو راج :نينمؤملا ىلع .مهيلع نيفطاع :ىنعمب مهل نيللذتم ريدقتب ًالاح

 نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو ةلذأب قلعتم

 . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا

 نيبلغتم : ريدقتب .«نينمؤملا ىلع َةّلذأ ١ بارعإ برعت : نيرفاكلا ىلع ةّرعأ ©

 . مهيلع
 توبثب عرفرم عراضم لعف : نودمهاجي : هللا ليبس يف نودهاجي ©

 «ليبس يف رورجملاو راجلاو . لعاف عفر لخع يف لصتم ريمض واولاو .. نونلا

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا . نودهاجيب .قلعتم

 :ريدقتب لاح بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو ةيلاح : واولا : نوفاخي الو ©

 واولا نوكت نأ زوجيو . نيقفاثملا لاح فالح ةدهاجملا يف مهلاحو نودهاجي

 - مال



 , : . «نودهاجي» بارعإ برعت .: نوفاخي .امل لمع ال ةيفان : ال. .ةفطاع

 هيلا فاضم: : مثال . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةمرل ؛ كلذ مكال ةمول ©
 :ادتبم قو لع يف نزكسلا لع تيس ناسك مل 8 .ةرسكلاب رورجم

 هيلا فاضم : ةلالحلا ظفل هللا .ةمضلاب عوفرم أدجبلا ربخ !:لضف: 0
 0 . ةرسكلاب ميظعتلل رو

 يا لع ةدتلا ةضلاب فرم عاضم للف : نب + ءاشي نم هيتؤي
 ينبم .لوصؤم مسا : نم .٠ وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريملض لعافلاو لقفلل

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ء ءاشي . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 ' .٠ لوصوملا ةلض ةلمجلاو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 ميظبتلل عوفرم أدتبم :ةلالجلا ظفل هللا .ةيفانئتسا :داولا :ميلع عساو هللاو ©

 عساول ةفص. : ميلع . ةمضلاب هلثم عوفرم أدتبملا ربخ : عساو . ةمضلاب
 :فوذحن « ءاَشي) لوعقمو .. أدتبملل ًايناث ارربخ برعي نأ زوجيو هلثم ةعوفرم

 ٍ . مولعم هنألو ًاراصتخا

 هر تو

 نو صان وتين ماَء ناو أوُسرَو هلله كواَقِإ 0

 ل و ةركتلا

 .ةملغلاب جوفرم أدتبم : مكيلو .ةفرفكمو ةفاك :اهنإ : هللا مكبلو امّنِإ ©

 هللا . روكذلا عمج ةمالع ميلاو ةفاضالاب رج لح يف لصحم ريم د تاكل

 3 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبملا ربخت : ةلالجلا ظفل

 ريم ءاهاو , .ةمضلاب ةعوفرم ةلالحلا ظل ىلع واولاب ةفرطعم : هلوسرو ©

 لع تقلا لع ينيم لوصوم مسا : نيذلا .ةفطاع واولا : : اوثمآ نيذلاو ©

 محماس



 كلس يف مظنو هلل ةيلصالا ةيالولا نأ : ىنعمب ةلالجلا ظفل ىلع فوطعم عفر

 لعف لوصوملا ةلص : اونمآ . عبشتلا ليبس ىلع نينمؤملاو هللا لوسرل اهتابثا

 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا .مضلا ىلع ينبم ضام

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : ةالصلا نوميقي :نيذلا ©

 :نوميقي . مه : هريدقت فوذحم أدتبل ربخ وأ « اونمآ نيذلا» نم لدب عفر

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف

 . لوصوملا ةلص «نوميقي» ةلمجو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةالصلا

 برزعتو «ةالصلا نوميقي ىلع واولاب ةفوطعم : مهو ةاكزلا نوتؤيو ©

 نوكسلا ىلع ينبم لصفتم عفر ريمض : مه . ةيلاح واولا : مهو . اهبارعإ

 . أدتبم عفر لحم يف

 ةيمسالا ةلمجلاو . ملاس ركذم عمج . هلال واولاب عوفرم «مه» ربخ : نوعكار ©أ

 نوكت وأ عوكرلا لاح يف كلذ نولمعي» يأ لاح بصن لحم يف «نوعكار مه»* 2١

 . ةالصلا يف مهعوكر لاح يف اهنوتؤي» ىنعمب «نوتؤي» نم ًالاح : ةلمجلا

 ١ © توبلقلا هولا بْن وأونما لَو ماوسرَو هلأ لوم ** هاا 2 7 هر اواو رس هر :
 نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانتسا : واولا : لاوقي نمو «'
 ةمالعو نمب موزجم طرشلا لعف عاضم لعف : لوتي . ًادتبم عفر لحن يف :

 ,وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلإو .ةلعلا فرح هرخآ فذح همزج

 6 نم» ربخ عفر لحم يف : هباوجو طرشلا لعف اتلمجو ْ

 فوطعم : هلوسرو . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : هلوسرو هللا ©

 رج لحم يف لصتم ريمض : ءاهلاو . ةحتفلاب بوصنم ةلالجلا ظفل ىلع واولاب

 . ةفاضالاب

 يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةفطاع : واولا : اوذمآ نيذلاو ©
 . مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اهل لحم ال لوصوملا ةلص : اونمآ .بصن لحم

 . ةقراق فلالاو . لعاف عفر لحع يف لصتم ريمض واولا

9 



 بضن فرخ : َّنِإ . طرشلا باوج يف ةعقاو . ءافلا ؛ مه هللا بزح ّنِإف ©
 فاضم : هللا. ةحتفلاب بوصنم « نإ) مسا : بزح لعفلاب هبشمو ديكوتو
 . أدنبم عفر لحم يف لصفنم عفر ريمض : مه . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا

 'عم نا ١ ةلمجو ٠ ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم ؟ مه»ريخ : نوبلاغلا ©

 ةلمجلاو .. مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج « اهربخو اهمسا
 . نؤبلاغلا مه مهناف : هانعمو « نإ» ربخ عفر لحم يف «نوبلاغلا مهل ةيمسالا

 2922 2 ارم عون ا )0 1 هاأ/

 1 01 0 ا 21111111 كييف وأ

 لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : يأ .ءادن ةادأ : اي: اوئمآ نيذلا اهيأ اي ©
 :«يأ», نم لدب حتفلا. ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . هيبنتلل « اه وو بصن

 ' . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف لوصوملا ةلص : اونما

 : . ةقراف فلالاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 ةمالعو الب موزجم عراضم لعف : اوذختت . ةمزاج ةنيهان : ال : اوذختت ال ©
 ! عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل 'نونلا فذح همزج
 . . لعاف

 لو ب لوعقم بعت لع يف عفا لع ينبم لوصرم مسا : اوذختا نيذلا ©
 ' . اونمآ بارعا برعت مضلا ىلع ينبم نضام لعف : اوذختا

 . فاكلا . ةسعئلاب برصنم لوأ هب لومشم : نيد : ًابعلو ًاوزه مكثيد ©

 , لوعفم : ًاوزه .روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحب يف لصتم ريمض

 ش . « اوزه » ىلع واولاب ةفوطعم ابعلو . ةحتفلاب بوصنم ِناث هب

 ! ينبم لوضوم مسا : نيذلا .رج فرح : نم : باتكلا اوتوأ نيذلا نم ©
 ! ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : اوتوأ . نمب رج لحم يف حتفلا ىلع
 لضنم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا ءايلا ىلع رهاظلا مضلا

 ب هع



 بوصنم هب لوعفم : باتكلا . ةقراف فلالاو لعاف بئان عفر لجم يف

 ةفوذحم لاحب ةقلعتم ةيناثلا «نيذلا نم» و . لوصوملا ةلص ةلمجلاو ةحعفلاب

 . ةينايب « نم» نأل هاوتوأ نيذلا» نم

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : فاكلا . رورجتو راج : مكلبق نم ©

 «نيذلا» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجملاو راجلاو روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 . اهنم ًالدب نوكي نأ زوجيو . باتكلا اوتوأ

 . ةحتفلاب بوصنم « اوذختأ نيذلا » ىلع واولاب ةفوطعم : ءايلوأ رافكلاو ©

 هنال نوني ملو ةحتفلاب بوصنم «اوذختت ال١ لعفلل ناث هب لوعفم : ءايلوأ

 . «العفأ» نزو ىلع فرصلا نم عونمم

 نأل نوئلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف . اوقتا . ةيفانئتسا : واولا : هللا اوقتاو ©

 فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم 1

 0 : هللا .' ةقراف

 ينبم صقات شام لمف : :متك .مناج طرش فرح : نإ : نيذمؤم متنك ْنِإ ©
 . طرشلا لعف هنأ ذب مزج لح يف عقرلا ريمضب هلاصتال نركملا لع ْ

 لا «ناك» مسا عفر لحن يف لصتم ريمض

 نيونتلا نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلاب بوصنم «ناك» ربخ

 نإ :هريدقتو هانعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو . درفملا مسالا يف ةكرحملاو

 . هللا اوقتاف نينمؤم متنك

 © دله لبلد ايلءاوزغ اوُذئاو آش هطيياإط
 ىلع ينبم نامز فرظ : تسمو هسسس

 فاضم رج لحم يف : متيدان . ةمزاج ريغ طرش ةادأ هطرشل ضفاخ نوكسلا

 ريمض : ءاتلا . عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف . هيلا

 راج : ةالصلا ىلا . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 . متيدانب قلعتم رورجمو

 هاد



 . .ةغاجلا واوب هلاصتال مضلا لع ينبم ٍضام لعن :ًابعلو ًاوزه اهوذختا ©
 ىلع ينبم لصتم ريمض « اه ١ و . لعاف عفر لح ين لصتم ريمض : واولا

 !بوصنم ِناث هب لوعفم : ًاوزه . لوأ هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا
 :«اوذختا» ةلمجو . اهلثم ةبوصنم «ًاوزه» ىلع واولاب .ةفوطعم :: ًابعلو .ةحتفلاب

 ْ ش . اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج
 | . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : | ذ: مهئنأي كلذ ©

 صن فرح : نأ رج فرح : ءابلا : مهنأب ٠ باطخللا : فاكلاو . دعبلل

 : بصن لحم يف  نييئاغلا ريمض لصتم ريمض ؛مهد و لعفلاب هبشم ديكرتو
 يف رورجملاو راجلاو . ءابلاب رج لحم يف: اهربخو اهمسا عم َنأو « نأ ١ مسا
 ببسب وأ ةالصلا ةمكح نولقعي ال مهنأل : ىنعملاو . أدتبملا ربخ عفر لح
 ا سوفنلا ريهطت يف اهتياغ نوكرديوأ نوهقفي ال مهنأ

 , اه لمع ال ةيفان :ال .ةمضلاب عيفرم ؛ نأ ٠ ربخ :موق : نولقعي ال موق ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولقعي
 : . موقل - تعن - ةفص عفر لحم يف «نولقبي ال١ ةلمجو. لعاف

 ياكم سم نوَتتْرَع بيار 1
 97 م 7 يع ردا و

 و نأكل بكلتا
 ١ : لعافلاو . نينكاسلا ءاقتلال هواو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق وى

 : . تنأ هريدقت ًابوج هيف رتتسم ريمض

 . فو ةحتفلاب بوصتم ىدانم ١ لهأ . ءادن ةدأ : اي : له باذكلا لهأ اي«

 . هاب نال الإ نع نويعت وأ نوركتت ال يأ : يتلا يأ ال انه هاتغمو هل

 , لمح يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عياضم لعف : انم نومقنت ©

 لحم يف لصتم ريمض .؟ان» و. نومقنتب قلعتم رورجبو راج : امم . لعاف عفر

 0 . نمب رج

 -5ة 



 :اًنمآ . يردصم فرح : ْنأ . ال لمع ال رصح ةادأ : آلإ : اًنمآ نأ الإ ©
 يف لصتم ريمض ؛ ان» و عقرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف

 هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو «ْنأ» و . لعاف عفر لحم

 . © ْنَأ» ةلص « انمآ» ةلمجو |

 :واولا : امو . اثمآب قلعتم ميظعتلل رورجيو راج : انبلإ لزنأ امو للاب ©

 ظفل ىلع فوطعم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام .ةفطاع
 ينبم لوهجملل ينبم ضضام لعف : ال لحم ال لوصوملا ةلص : لزنأ .ةلالجلا

 راج : انيلإ .وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو حتفلا لع
 . هب لوعفم بصن لحم يف نومقنت له ةلمجو لزناب قلعتم رورحبو

 مسا :لبق رج فرح : نم . اهبارعإ قبس :لزنأ امو : لبق نم لزنأ امو ©

 نم» رورجملاو راجلاو ةفاضالا نع هعاطقنال نمب رج لح يف مضلا ىلع ينبم
 . لزنأب قلعتم «لبق

 ديكرتو.بصن فرح : نا . ةفطاع : وارلا : نوقساف مكرثكا ّْنأو ©
 فاضم رج لحم يف لصتم ريمض :فاكلا .ةحتفلاب بوصنم اهمسا :مكرثكأ

 عمج هأل واولاب عوفرم « نأ » رب ربخ : نوقساف . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هيلا

 «انمآ ْنأ» ىلع ةفوطعم : ةلمجلاو .درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم
 اهبو هللاب ناهيإلا الإ اًنم نومقنت امو يأ رورجملا ىلع ةفوطعم نوكت نأ زوجيو
 امو يأ.«عم» ىنعمب واولا نوكت نأ زوجيو . نوقساف مكرثكأ َنأبو لزنأ

 . نوقساف مكرثكأ ْنأ عم ناهيإلا الإ اثم نومقنت

 يو كلوني ب و مكي لع 21 ' يبى

قا يلو بس اشعاع
 

 88 ليتل َوسْنعْرَصأَو نكتْرك كلو َتوْماَدَو

 ًابوجو هيف رتتسم ريمض : هلعافو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق :. له لق ©

 هاد



 ل لع ال ماهفتسا فرح : له . نيكاسلا ءاثال آو تفذحو تنأ ريدنت

 .يوجو هيف رتتسم ريمض : ةعافو ةمضفلاب عيفرم عراضم لعق: مكتبنا ©

 0 فلا لرقم هب لوعفم بعل لح يف : اهدعب امو ةلمسجلاو

 د ل حام
 ين أنا ورتب قلتم نورك دا راج «كلذ نم» و .. اهنم فلالا فذح

 1 كلذ لهأ نم رشب

 فرظ .: دنع . ةحئفلاب بوصنم زيمت : ةعاطلا ءازج يأ : هللا دنع ةيوثم ©

 ' ظفل هللا . اهل ةفصب وأ ةبوثمب قلعتم ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم
 ٠ باقل : وقاد ٠ ةرسكلاب ميلا رورج دب فاقع زا ةلالجلا

 نوت نأ ذوجيو . ءىبنأ لوعفم ا هللا ةنعل نم نيد وأ هاتعمو ارش

 لف : هثعل . .هللا هتعل نم وه ريدقتي فوذحم أدعبل ًارخ عفر لحم يف «نم»

 ال لؤصوملا ةلص هللا هنعل» ةلمجو . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا

 ا ٠ . اهل لحم

 '1نغلا ىلع فطعلا يواوب نافوطعم : نالعفلا : لعجو هيلع بضغو « .
 : راج !: هيلع . وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض : اهلعافو . هبارعإ نابرنعيو
 . مهخسم يأ : لعجو بضغب قلعتم رورجمو

 ' لوعفم : ةدرقلا . لعجب قلعتم رورجيو راج : ريزانخلاو ةدرقلا مهثم © ١

 اهلثم ةبوصنم «ةدرقلا» ىلع واولاب ةفوطعم : ريزانخلاو ةحتفلاب بوصتلم هب

 . ةحتفلاب

 اك هم ةلس لع ةرطم : ةلمجلا . ةطاع : ولا : توغاطلا ديعو ©

 قد



 ريمض هلعافو « نعل» بارعإ برعت :دبع . توغاطلا دبع نمو :ليق

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ترغاطلا . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم

 كتلوأ : ريدقتلاو . أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع يئبم ةراشا مسا : كئلوأ ©

 . نونوعلملا

 بوصنم زييت : ًاناكم .ةمضلاب عوفوم أدتبلا ربخ : رشأ يأ : ًاناكم يش ©

 . ناكم رش مهناكم كئلوأ يأ . ةحتفلاب

 لضأ مهو يأ . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم ؛رشا ىلع واولاب ةفرطعم : ٌلضأو ©
 .' سانلا

 هيلا فاضم : ليبسلا . ّلضأب قلعتم رورجو راج : ليبسلا ءاوس نع «©
 . ةرسكلا : هرج ةمالعو رورجم

 هو ياو ووك اودع ءآرومََوإَِو 1١ 2 هم دس »رو د

 © ودك او اكاولع
 نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ :اذإ . ةفطاع : واولا : اولاق مكؤاج اذإو ©

 ريمض واولا . مضلا ىلع ينبم ضام لعف : مكؤاج همزاج ريغ طرش ةادأ

 هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض : فاكلا . لعاف عفر لحم يف لصتم
 :اولاق . ةفاضالاب رج لحم يف «مكؤاج» ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 . اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج يهو !اوءاج» بارعا برعت

 لصتم ريمض ؟ انا و عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : اًشمآ ©

 . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف

 برعت : اولخد . قيقحت فرح : دق . ةيلاح :واولا : رفكلاب اولخد دقو ©:

 اولخد هريدقتو فوذحم لاحب قلعتم رورجيو راج : رفكلاب .«اوءاج» بارعإ
 انمآ اولاق هلوقب قلعتم عقوت فرح انه «دق» و . رفكلاب نيسبلتم وأ .نيرفاك

 56- 



 . «عمذ ىنعمب ةبحاصملا ءاب وأ لاخلا ءاب. : 'ءابلاو . مهلاح هذهو

 : لصفتم عقر ريمض : مه .'فطع فرح : واولأ : هِي اوجرخ دق مهو ©
 . «اولخد دق» بارعا برعت :اوجرخ دق. .أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 : :هريدقت فوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : هبا .«مه» ريخ عفر لحم يف
 : 03 . هب نيسيلتم

 ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : هللا . ةيفانكتسا : :١ امي ملعأ هللاو ©

 لاو رك فرح ١ الا : اب ١ ةمضلاب عوفرم أدل ريع :ملعأ

 ٠ 1. ملعأب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم
 , واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك : نومتكي  اوناك ©

 ؛ ةلمجو . ةبقزاف فلالاو ؛ناك" مسا عفر لحم يف لضتم ريمض واولا . ةعامجلا
 واولاو نوتلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نومتكي . لوصوملا ةلص «اوناك»

 « ناك» ربت. بصن لحم يف «نومتكي# ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 ش : : . رفكلا نم نومتكي يأ

 ته < ةعااعور#-* كك و هود هر

 كاوكاو رشا وعيب امكملو ٠١
 ظ © نومي وامر 14 21

 , ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىرت . ةيفانئتسا ::واولا : مهنم اريثك ىرتو ©

 .تنأ : هريدقت ًابوجو هْيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل هرخآ ىلع ةردقملا

 ' ةفصب قلعتم رورجمو راج : مهنم . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاريثك

 ا . ًاريثك نم ةفوذحم

 , لمع يف لستم ديمسف واول نينا توب يضرم عيا خم لمس نوعراسي ©

 | ةفوطعم ناودعلاو  نوعراسيب قلعتم رورجي راج : ”ناودعلاو مثإلا ب ©

 ٠ ةرسكلاب اهلثم ةرورجم ؛ مثإلا» ىلع واولاب

 ب ةكال



 ةرورجم « مثالا ١ ىلع ةفوطعم : لكأ . ةفطاع : وارلا : تحسنلا مهلكأو ©

 عابشالل مضلاب كرح نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض « مه ١ و . اهلثم

 بوصنم «مهلكأ» ردصملل هب لوعفم : تحسلا .ةفاضالاب رج لحم يف ميملا

 . ةحتفلاب

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف .: سئب . ديكوتلل ةدئاز ماللا : اوناك ام سبل ©

 «سئب» لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ؛ءيش» ىنعمب :ام .مذلا ءاشنإل

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك . لوصوم مسا وهو

 اوناك ةلمجو . ةقراف فلالاو اهمسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا
 . لوصوملا ةلص

 . «ناك» زبخ بصن لحم يف ةلمجلاو « نوعراسي» بارعا برعت : نولمعي ©

 تيا ياو شالا ليك عربا دولا ماهو "٠ 3 0 هد همر هز امم
 *© نو اوم اَمَنْنِل

 ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم :

 . مدقم هب لوعفم بصن لح يف عابشالل مضلاب هميم تكرح نوكسلا

 :رابحالاو . ماس ركذم عمج هنال واولاب عوفرم لعاف :رابحألاو نوينآيرلا ©

 . ةمضلاب ةعوفرم «نوينابرلا» ىلع واولاب ةفوطعم

 يف نييئاغلا ريمض «مه» و مهاهنيب قلعتم رورجمو راج : مثإلا مهلوق نع ©

 . ةحتفلاب بوصنم «مهلوق» ردصملل هب لوعفم : مثالا . ةفاضالاب رج لحم

 . اهبارعا برعتو «مثالا مهرق» ىلع واولاب ةفوطعم : تحسلا مهلكأو ©

 «نولمعي اوناك ام سئبل» بارعا برعت : نوعتصي اوناك ام سبل ©
 . ةقباسلا ةيركلا ةيآلا يف ةدراولا

 سل ةالاب



 يا ا ٌمِسْبأ كَل 10200 ع
 َئمْكْن ارثك - رو تيك 01 5-5

 اصلا 2 ولو رف اعف ينل
 ضل دعو مط أونوأ لي 1
 © نمل 2

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تلاق . ةيفانئتسا : واولا : دوهيلا تلاقو ©

 لعاف :٠ دوهيلا . نيئكاسلا ءاقتلال رسكلاب تكرحو ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاعلاو

 اا ٠ ةمضلاب عوفرم

 .:دي ١ «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لح يف : ةلمجلا: ةلولغم هللا دب ©

 ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالخلا ظفل هللا .ةمضلاب عوفرم أدتبم

 . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ةلولغم

 ءت ءاتاو عتفلا لع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : تتلغ : مهيديأ تّلغ ©

 «مهلاو: . لقثلل ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : مهيديأ: .ةنكاسلا ثينأتلا

 1 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا لع ينبم نيبئاغلا ريمض

 لوهجملل ينبم ضام لعف : اونعل . ةفطاع : دارلا : اولاق امب اوذعلو ©

 بئان:عفر لخم يف لصتم ريمض ءواولا. . ةعامجلا واوب هلاصتإل مضلا ىلع ينبم
 لوصوم مسا «ام» و.. اونعلب قلعتم رورجبو راج .: (ب .ةقراف فلالاو لعاف
 نضام لعف :: لوصوملا ةلص : اولاق . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 عفر لخم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم

 هنال بصن لحم يف ًاصتخخا فوذحم ريمض دئاعلاو:ةقراف فلالاو . لعاف

 ا . هولاق اب ريدقتلا : هب لوعفم

 عوفرم أدتبم : هادي . فطعو بارضا فرح : لب : ناتطوسيم هادي لي ©

 ب 946



 يف لصتم ريمض ءاهلاو . ةفاضالل هرخآ نم نونلا تفذحو ىنثم هنال فلالاب

 نونلاو ىنثم هنال فلالاب عوفرم أدتبملا رب : ناتطوسبم . ةفاضالاب رج لحم

 وه ىنعمب دوجلا نع ةيانك : لوقلاو . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع
 . داوج :

 ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : قفني : ءاشي فيك قفني ©

 لاؤس ىلع لدي ال هنال مهبم مسا : فيك . وه : هريدقت ًااوج هيف رتتسم |
 فوذحم «قفني» لوعفمو . لاح بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا وأ

 دي :مهرق يف دوهيلا معز ىلع ًاباوج قزرلا قفني يأ . لوقلا قايس نم ردقم
 نع ةيانك ناتحوتفم يأ «ناتطصوسبم هاديا ىلاريدقتلا دوعيو . ةلولغم هللا

 لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ءاشي . قزرلاو ناسحالاو مركلا
 ٠ . وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض |

 ينبم عراضم لعف : نديزي .مسقلا مال :ماللا .ةيفانثتسا : راولا : ٌنديزيلو ©

 . ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع

 قلعتم رورجيو راج : مهنم . ةحتفلاب بوصنم مدقم هب لوعفم : مهذم.ًاريثك ©
 نم اهل لحم ال ردقملا مسقلا باوج «نديزيل» ةلمجو . ًاريثك نم ةفوذحم ةفصب
 . بارعإلا

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصرم مسا : ام: كير نم كيلا لزنأ ام ©
 بئانو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : لزنأ «نديزي» لعاف عفر

 . لوصوملا ةلص « لزنأ  ةلمجو . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلا
 لاحب قلعتم رورجيو راج : كبر نم . لزنأب قلعتم رورجيو راج : كيلإ
 رج لحم يف حشفلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو . «ام ؛ نم ةفوذحم
 . ةفاضالاب

 : ًارفكو ٠ ةحتفلاب بوصنم «نديزي» لعفلل ٍناث هب لوعفم : ًارفكو ًانايغط ©
 . اهلثم ةبوصنم « انايغط» ىلع واولاب ةفوطعم

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انيقلأ . ةيفانئتسا : واولا : مهيب انيقلأو ©
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 عقر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض « انا و عفرلا ريمضب هلاصتال
 نيبئاغلا ريمض «مه و .. بوصنم انيقلأب قلعتم ناكم فرظ : مهنيب . لعاف.

 ةفوطعم : ءاضخبلاو , ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ءانضغبلاو ةوادعلا ©
 ش ش . اهلثم ةبوضنم « ةاودعلا» ىلع واولاب

 ءاضغبلاو ةوادعلا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : ةمادقلا موي ىلإ ©

 ' . ةرسكلا : هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ةمايقلا

 قلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ةباين لع بوصنم مسا : لك* ًاران اودقوأ امّلك ©
 امو« ام١ ..ةيردصم (« امال و . فاضم وهو « اهأفطأ » طظرشلا باوج هبشب

 «اولاقال بارعا برعت : اودقوأ . ةفاضالاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدنعب

 اوربد املك يأ . ةراعتسالا ىلع «دقوأ» و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاران

 ْ : . ةديكم

 ؛ ًاران ١ نم ةفصب وأ اودقوأب قلعتم رورحبو راج : هلأ اهافطأ برحلل ©

 نوكسلا ىلع ينبم لضتم ريمض «اه» و .حتفلا ىلع ينبم نضام لعف :اهأفطأ

 ميظبتلل عوفرم لعاف : هللا اهلطبأ يأ مدقم هب لوعفم بصن لحم يف

 . اه لحم ال طرشلا باوجل ةهبشم : ةلمجلاو . ةمفلاب

 لعف : نوعسي . ةيفانتسا : واولا : ًاداسف ضرألا يف نوغسيو ©

 يف ٍلعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو . نونلا توبثب عوفرم عراضم
 ةحتفلاب ثبوصنم هب لوعفم : ًاداسف . نوعسيب قلعشم رورجبو رأ جا : ضرألا

 ْ . ةنونملا

 عوفرم أدتبم :ةلالجلا ظفل هللا .ةيفانعتسا :واولا :نيدسفملا بحي ال لاو ©

 :نيذاسفملا ؟ءاشي» بارعأ برعت :بحي .اهل لمع ال ةيفان :ال .ةمضلاب

 ْ . أدتبملا ربخ عفر لح

 هلأ ٠٠



 وأ ري

 تنجم العاصمه وتامين
 سا © ريل >>

 هبشم ديكرتو بصن فرح ؛ َّنأ .ةيفانتسا : واولا : باتكلا لهأ ّْنأ ولو ©
 رورجب هيلا فاضم : باتكلا .ةحتفلاب بوصنم ؛ نأ ١ مسا : لهأ .لعفلاب

 ليوأتب اهريخو اهمسا عم « َّنأ» و . مزاج ريغ طرش فرح ؛ولا و .ةرسكلاب
 تبث ول : ريدقتلا . تتبث : هريدقت فوذحم لعفل لعاف عفر لحم يف ردصم

 . مهتائيس مهنع انرفكل مهاوقتو باتكلا لهأ ناينإ

 :واولا ٠ ةعاملا دوب هلا هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوقتاو .اونمآ ©
 ىلع واولاب ةفوطعم : اوقتاو . ةقراف فلالاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض :

 قوقل لالا لع ردقلا ملا لع يبم لعفلا اهبارعا برعتو « ونمأ»

 لعف : انرفك .هولا باوج يف ةعقاو : ماللا : مهتائيس مهنع انرفكل ©
 ىلع ينبم لصتم ريمض « انا و عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 ريمض «مها و انرفكب قلعتم رورجمو راج :مهنع .لعاف عفر لحم يف نوكسلا

 نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : مهتائيس . نعب رج لح يف نيبئاغلا
 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنال ةحتفلا

 . اه لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «انرفكل» ةلمجو . ةفاضالاب

 «انرفكل» ىلع واولاب ةفوطعم : انلخدألو : ميعشلا تانج مهانلخد ألو ©

 :تانج .لوأ هب لوعفم بصن لحم يف نيئاغلا ريمض « مه» و اهبارعا برعتو
 ثنؤملا عمجب قحلم هّنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم ِناث هب لوعفم
 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ميعنلا .ملاسلا

 داك
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 يف ةدراولا «اونمآ باتكلا لأ َّنأ ولو» بارعا برعت : اوماقأ مهنأ ولو»
 نيبئاغلا ريمض « نإ ١ مساو . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا

 . ةحئفلاب بوصنم هي لوعفم : ةاروتلا :. لزنأ امو ليجنإلاو ةراوتلا لى

 :داولا :امو . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ةاروتلا ىلع واولاب ةفوطعم : ليجنإلاو

 بئانو حتفلا ىلع لوهجنملل ينبم ضام لعف : لزنأ ؛ ليجنالاو ةاروتلا
 :ال لوصوملا ةلص «لزنأ» ةلمجو . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلا

 ش . اهل لحم

 رورخيو رانج : بير نم . لزنأب قلعتم رورجمو راج مهبر نم :مهيلإ ©
 ٠ ةفاضالاب رج لحن يف نيبئاغلا ريمض «مه» و ءام" نم ةفوذحم لاحب قلعتم

 : ماللا . اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : ,مهقوف ْنم اولكأل ©

 اج: .مهقوف نم . «اوماقأ» بارعإ برعت : اولكأ ..؟ولا# باوج يف ةعقاو
 . ةفاضالاب رج لح يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . اولكأب قلعتم رورجمو

 'نم#» بارلعإ برعت : تحت نم .. ةفطاع : واولا : مهللجرأ تحت نمو ©

 رج لحم يف 'مه» و. . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : مهلجرأ .«قوف
 0 . ةفاضالاب

 ةمأ . مدقم ربخ عفر لح ف رورجمو راج : مهنم : ةدصتقم ةمآ مهنم ©

 . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم ةمأل ةفص : ةدصتقم . ةملفلاب عوفرم رخؤم أدتبم

 . ةدصتقم ةمأ مهف معن : مالكلا ريدقتو

 دا ١5



 ءاسا ةلمج هريخ ةمضلاب عوفرم أدتبم : ريثك . ةفطاع : واول: مهثم ريثكو ©

 . ريثك نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : مهنم . ؛ام

 لوصوم مسا : ام . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاس : نولمعي ام ءاس ©

 عوفرم عراضم لعف ؟نولمعي» و . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 !نولمعي# ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو . نونلا توبشب
 بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلإ دئاعلاو . ال لحم ال لوصوملا ةلص
 نوكيف ةيردصم «ام١ نوكت وأ . هنولمعي ام : ريدقتلا .هب لوعفم هنأل لحملا

 . هلمع أوسأ ام يأ بجعتلا ىنعم لوقلا يو . مهلمع ءاس : زيدقتلا

 عر 8 ع

 قاوم كلبا لل د!َو كَبَكدم كرمال م "1
 4» ركام ءرهبال هل ل

 لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : يأ . ءادن ةادأ : اي: لوسرلا اهيأ اي ©
 ةعوفرم قتشم مسا هنأل أل ةفص : لوسرلا . هيبنتلل اه» و . بصن

 . اهلحم ىلع سيلو اهتكرح ىلع «ّيأ» تعبت ةمضلاب
 ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لب : كيلإ لزنأ ام غلب ©

 لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم
 بئانو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : لزنأ . هب لوعفم بصن

 .لزنأب قلعتم رورجمو راج : كيلإ .وه هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض :لعافلا
 . لوصوملا ةلص : ةلمجلاو

 لصتم ريمض فاكلاو ؛ اما نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو راج : كير نم ©
 . لزنأ ام عيمج غلب : ريدقتلاو . ةفاضالاب رج لحم يف - بطاخملا ريمض ش

 يفن فرح : .مناج طرش فرح :ْنِإ :ةيفانثتسا : واولا : لعفت مل ْنإو ©
 . نوكسلا همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : لعفت . بلقو مزجو
 مزج لحم يف «لعفت مله ةلمجو . تن تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 | ورا



 . كترمأ اى هعيمج غلبت مل ناو يأ . ظرشلا لعف اهنأل ْنِإِب

 ؛ .اللمع:ال ةيفان : ام . طرشلا باوجل ةطبار :ءافلا :. هخلاسر تغلب امف ©
 :ءاتلا .بطاخملا ريممضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تغلب

 بوصنم هب لوعفم :هتلاسر .لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 !ةلجو  .ةفاضالاب رج لحن يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمصت ءاهلاو . ةحتملاب
 :ريذدقتلاو . مزج لع يف ءافلاب نرتقم مناج طيرش بارج ؛هعلاسر تغلب فا

 0 . هتلاسر غلبت ملف
 ًادتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانتسا : واولا : ساثلا نم كمصعب كثلاو ©

 ,لعاقلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : كمصعي . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم
 ,قلعتم رورجمو راج : سانلا نم . وه هريدقت. ازاوج هيف رتتسم ريمض

 . أدتبملا عفر لح يف «كمصعي# ةيلعفلا ةلمجلاو كمصعيب

 ٠ :ةلالجلا ظفل هل .لعفلاب يشم ديكوتو بصن فرح ١ نإ: يدهي ال للا ْنإ ©
 ' :يدبي اه لمع ال ةيفان : ال . ةرهاظلا ةحتفلاب ميظعتللا بوصنم « نإ مسا

 :هيف :زتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف
 .أدتبملا ربخ عفر لحم يف «نيرفاكلا موقلا يدييال» ةلمجو ..ره هريدفت ًاناوج

 - تعن  ةفص : نيرفاكلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم:: نيرفاكلا .موقلا ©

 .درقملا نيزونت نع ضوع: نونلاو .ملاس ركذم عمج اهنال ءايلاب ةنوصنم موقلل

 قيوم و 1لتر ذأيز 1
 5 54 0 54 0 نه تس <

 1سم اني اند 26
 0 مد او انسخ راسم

 ظ امو لكل
 وال تقلي نوكذلا لع يتيم رمأ لعفا : لق : باتكلا لهأ اي لق ©

 ' , ءادت ةادأ! : اي .تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال

 رج : بوصنم له .ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :باتكلا .ةحتفلاب بز صنم ىدانم : لهأ

 هسا١#ة دل



 ريمضب نوكسلا لع ينبم صقان ضام لعف : سيل : ءيش ىلع متسل «©

 ىلع . «سيل» مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءانلا .عفرلا

 . حيحص نيد ىلع متسل يأ ©« سيلا ربخب قلعتم رورجبو راج :ءىش

 لعف : اوميقت ايقت . «يكا ىنعسب رجو ةياغ فرح : ةاروتلا اوميقت ىتح ©

 واولا . نونلا فذح هبصن ةمالعو ىتح دعب ةرمضم ْنأب بوصنم عراضم

 بوصنم هب لوعفم : ةاروتلا . ةقراف فلالاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض

 ةرمضملا « ْنأ : و . اه لحم ال ةرمضملا « ْنأ ' ةلص ؛ اوميقت » ةلمجو « ةحتفلاب

 ةاروتلاب اولمعت ىتح ىنعمب . ىتحب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو

 . سيلب قلعتم رورجملاو راجلاو ليجنإلاو ْ

 :امو ةحتفلاب ةبوصنم «ةاروتلا» ىلع واولاب ةفرطعم : لزنأ امو لدجنالاو ©

 فوطعم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةفطاع :واولا

 حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : لزنأ . ليجنالاو ةاروتلا لع

 ةلص ؛ لزنأ ١ ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتسم ريمض لعافلا بئانو
 . لوصؤم ا

 نم . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لزنأب قلعتبم رورجتو راج : مكير نم مكيلإ © :
 ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : فاكلا . ميظعتلل رورجمو راج : مكبر أ

 «ام» لوصوملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم «مكبر نماو روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 . ةينايب : نمو

 : ًارفكو ًانايغط كبر نم كيلإ لزنأ ام مهنم ًاريثك ٌنديزيلو ©
2 00 

 ٍموزجم عراضم لعف : سأت . ةمزاج ةيهان : ال. ةيفانثتسا : :١ سأت الف ©

 ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو .ةلعلا فرح هرخآ فذح همزج ةمالعو الب

 . مهيلع فسأتت الف يأ . تنأ هريدقت

 ةفص : نيرفاكلا . سأتب قلعتم رورجبو راج : نيرفاكلا موقلا ىلع ©

 نيونث نع ضوع نونلاو . ماس ركذم عمج اهنأل ءايلاب ةرورجم موقلل - تعن 1
 . هتكرحو درفملا

 ١6د



 نكس و 5051 امي 008 12
 20506 7 أَ

 8 ١ 1 قولو َدِلَصْرمحَوِ يلوا

 مشا : ني لمشلل وت : اونما نيذلا نإ ' مسا : نيذلا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرخ * نا : اوذمآ نيذلا نإ ©
 "ينبم ٌضام .لعف : لأ «.١ 9 مسا ابن لع يف فلا لع ينم نرصوم
 عاف مقر لح يف لصتم ريمض : و واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع
 ' ١ بارعالا نم.امل لحم ال لوصوملا ةلص « اونمآ» ةلمجو .ةقراف : فلألاو

 . اهبارغإ برعتو ٠ اونمآ نيذلا) ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : اوداه نيذلاو ©

 | :نوعباصلا « َّنِإ ١ عضوم ىلع ةفطاع مارا : ىراصتلاو نوئباصلاو
 .هيلع « نا ربخ ةلالدل فوذحم هربخو ملاس ركذم عمج هنأل اواولاب .عوفرم أدتبم
 : اودأه نيذلاو اونمآ نيذلا ْنا :ليق هنأك اهربخو اهمسا نم ١ ّنإ) ريم يفام يأ

 1 فعلا واوب ةفوطعم : ىراصنلاو كلذك نوئباصلاو .اذك مهمكح ىراصنلاو

 ٍْ اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةردقللا ةحتفلاب ةبوضنم ؛اوداه نيذلا» ىلع
 ا نأ :هلوق ةلمج ىلع ةفوطعم ةلمج فوذحملا هربخ عم نؤبئاصلاو . رذعتلا

 . بارعالا نم اهل لحال . . اونمآ نيذلا

 ' يف نوكللا ىلع ينبم مناج طرش مسا: رخآلا مونيلاو هللاب نمآ نم ©

 : مزج لحم يف طرشلا لعف حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : نمآ . أدتبم عفر لح
 دقربمتو راجل هللاب ٠ وه هريدقت ائاوج هيف تسمم ريمض لصاشلاو ٠ نمب

 . ةرسكلاب هلثم رورجع اويل تمن !ةفص : رخآلا

 .اًيبارعإ برعتو ©« نمآ» ىلع واولاب ةفوطعحم : لمعو : الف ًاحلاص لمعو ©

 .طرشلا باوج يف :ةعقاو ءافلا : الف . ةحتفلاب بوصنم هب لؤعف : ًاحلاص

 - سيل لمعت ةيفان :ال

 ١ رورجمو راج : مهيلع . ةمضلاب عرفرم « ال ١ مسا ::فوحخ : مهيلع فوخ «©
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 الب قوبسم مزاج طرش باوج «مهيلع فوخ الفا ةلمجو « ال  ربخب قلعتم

 ريخ عفر لحم يف : هباوجو طرشلا لعف اتلمجو . مزج لحم يف ءافلاب ةنرتقم .

 نم» برعت نأ زوجيو « ْنِإ ١ ربخ عفر لحم يف : اهربخ عم ؛نم» ةلمجو «نم»

 فوطعملا نم وأ هيلع فطع امو « نأ ١ مسا نم ًالدب بصن لح يف «نمآ

 . هيلع

 ريمض : مه . اط لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع : واولا : نوئزحي مه الو«

 عراضم لعف «نرنزحي) و أدتبم عفر لحم يف مضلا ىلع ٍينبم لصفنم عفر

 ةيلعفلا ةلمجلاو . هلعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم

 . 2©مه ) ربخ عفر لحم يف «نونزحي»

 ردو 00 م1 سم2 22 2 ك1

 اورج[ يلة لا قيوم اند ادّمل

 89 نمسا ذكي رمد لجوبا

 لعف : انذخأ . قيقحت فرح : دق . ديكوتلاو ءدنبالل : ماللا : انذخأ دقل ©

 ينبم لصتم ريمض ' ان ١ و . عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 .لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 فاضم :ينب .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :قاثيم : ليئارسا ينب قاثيم ©

 : ليئارسإ . ةفاضالل نونلا تفذحو ماس ركذم عمج هنأل ءايلاب رورجم هيلا

 فرصلا نم عونمت مسا هلأل ة ةرسكلا نم الدب ةحتفلاب رورجم هيلا فاضم

 برعتو (انذخخأ» ىلع واولاب ةفوطعم : انلسرأو : السر مهبلإ انلسرأو ©

 لح يف نييئاغلا ريمض «مهدو . انلسرأب قلعتم رورجيو راج : مهيلإ .اهبارعإ

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : السر ٠ رجلا فرحب رج

 قلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ةباين لع برصنم مسا :لك : لوسر مهءاج امّلك ©

 سا الاب



 : اهذلعب امو «ام)و .ةيردصم «ام» و فاضم زهو «هوبذك» طرشلاو باوج هبشب
 ! هل ةلردضملا ؛ ام» ةلض «مهءاج# ةلمجو ةفاضالاب رج لحت يف ردصم ليوأتب
 ' ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و . حتفلا ىلع ينبم ضام: لعف :ءاج .اه لم

 : يأ .ةمضلاب عوفرم لعاف : لوسر . مدقم هب لوغفم فبصن لحم يف نوكسلا
 / يف لوسي مهءاج [لكا ةيطرشلا ةلمجلاو لوسر مهءاج املك اوناكف : ريدقتب
 . مهنم لوسر ءاج يأ فوذحم عجارلاو ًالسرل - تعن ةفص بصن لحم

 ! لوضوم مسا .: ام. مهماجب قلعتم رورجو راج : مهسقنأ ىوهت ال امب
 ١ عوفرم عزاضم لعف :. ىوبت .ةيفان :ال .ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 ! ةمهالاوأ : ةمضلاب عوفرم لعاف : مهسفنأ .رذعلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب
 : لوصوملا ةلص «مهسفنأ ىوبت ال» ةلمجو .ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض
 ١ لوعفم هنال لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوم لا ىلا دئاعلاو امل لحم ال

 : . ةاوهتاال : ريدقتلا .هب

 ا نم اهل لحم ال فوذحملا طرشلا باوج نع تبان : ةلمجلا : اويذك ًاقيرف ©
 1 هريذك لوسر مهءاج الك اوناكف يأ ٠ طرشلا باول ة ةهلبشم اهنال بارعالا

 ٍ اولعف فيك لأسي لئاقل فنأتسسم باوج «اوبذك ًاقيرف» ةلمجو . اوربكتسا وأ
 : «اربذك» يأ روكذملا هرسفي فوذحم لعفب بوصنم هب لوعفم :ًاقيرف ؟مهلسرب

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوبذك .  ةحتفلا هبصن ةمالعو

 ؛ «اوبذك» ةلمجو .ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتتنم .ريمض واولاو ةعامجلا

 0 . ةفنأتسم اهنوك ةلاح يف لاح بصن لحم يف

 ٠ .اهبارعا ثبرعتو ؛ ًاقيرف» ىلع واولاب ةفرطعم : ًاقيرفو : نولققي اقيرفو '

 لحم يف لصتم ريمض واولاو « نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولوتقي ٠
 ! ”بيجتعتلل ةيضاملا لالا ةياكح ىلع عراضملا لعفلاب ءيجو لعاف عفر
 : . لاح بصن لحم يف «نولتقي» ةلمجو . هولتق وأ ريدقتبو
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 © ا

 ىلع ينبم ضام لعف :اوبسح .ةفطاع :واولا : ةفتف نوكت آلآ اوبسحو ©

 فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال 0

 .اهل لمع ال ةيفان ال) و بصان يردصم فرح «ْنأ» نم ةنوكم : الأ

 «نوكت» لعاف : ةنتف . ْنأِب بوصنم « عقت 3 ىنعمب مات عراضم لعف : 6
 «بسحا يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب اهالت امو « نأ ةو . ةمضلاب عوفرم

 . اهل لحم ال ةيردصملا «نأ ١ ةلص «نوكت ال» ةلمجو

 مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اومع . ةيببس : ءافلا : اومصو اومعق ©

 لم يف لصتم دحض داود ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا ءايلا ىلع ةرهاظلا

 ةفوطعم : . قحلا ةيؤر نع اومع يأ . ةقراف فلالاو لعاف عفر

 . حلا إس عابس نع اومصو يأ ؛اوبسحا» بارعإ برعتو «اومع# ىلع واولاب

 ىلع ينبم ضام لعف : بات . فطع فرح : مث: مهيلع هللا بات مث ©

 قلعتم رورجتو راج : مهيلع . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا . حتفلا

 ةلمجلاو .ىلعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه»و رج فرح : ىلع .ىلع باتب
 قلعتم « مهيلع ١ و . مهيلع هللا باتف اوباتو : يأ ةردقم ةلمج ىلع ةفوطعم

 ريمضلا نم لدب : ريثك . اهبارعا قبس : مهم ريثك اوّمصو اومغ مث ©

 «لكلا» هنم لدبملا نم ضعبلا لدب وهو ةعامجلا واو يأ ؛اومصو اومع» يف

 «مهيلعا بارعا برعت : مهنم .اومصو مهنم ريثك ىمعو داع مث ريدبقتلاو
 «مهنماو . مهنم ريثك كئلوأ يأ .فوذحم أدتبمل ًاربخ «ريثك» 'نوكت نا زوجيو

 ريمض (نولمعي |اب» يف لوصوملا ىلا دئاعلاو ةريثك١ نم ةفوذحم ةفصب قلعتم

 اما نوكت وأ .هنولمعي اب : ريدقتلا .هب لوعفم هنال لحملا بوصنم فوذحم

 . مهلمعب . ريدقتلا ةيردصم

 ٠١س



 ,لع ينبم لوصوم مسا : ام ٠ ريصمي قلعشم رورشي راج أ ريصي هللاو ©
 ّْ . ,ءابلاب 'رج لحم يف نوكسلا

 لع يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثي عوفرم عراضم للعف : نولمعي امي ©
 .اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نولمعيا' ةلمجو . لعاف عفر

 ديل 1 ميركل حلا وم 110 6221
 ههأمَّرَح قا نورس كاد
 « راهن لطل ام 210 رأتوةكارئع

 :رفك قيقحت فرح : دق .ديكوتلاو ءادتبالل :ماللا : اولاق نيذلا رفك دقل ©

 ْ ْ . اهل لحم ال
 : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم فرح : !: حيسملا وه هللا نإ ©

 اوفا لع ينبم لصفنم عفو ريغ ١ وه ا. .ةحفلاب ميظعل بوصنم

 وهلا ةيمسالا ةلمجلاو . ةمضلاب عوفرم اوه» ربخ : حيسملا ٠ أدتبم عفر لحم

 و هل لح ال لصف ريمض « وه» بارعا زوجيو نإ" ربخ عفو لح يف ؛عيبلل
 ىنعمب «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلاو.« ّنِإ ١ ربخ «حيسملا»
 00 . ااومعز»

 مسا هلل ركل يب ادب ييقلا وورج هيلا فاضم : :ميرم م دب نوكتا ١

 : . فرصلا نم .عونمم

 . علا لع ينبم سيئا لعف لاق . ةيفانثتسا :: اولا : حيصملا لاقو ©

 ١أاس



 هنال ءايلاب بوصنم فاضم ىدانم : ينب .ءادن ةادأ : اي: ليئارسا ينب اي©

 بارعا برعت : ليئارسا .ةفاضالل نونلا تفذحو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم

 . ؟ميرم)

 لعف : اودبعا .«لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف :ةلمجلا : هللا اودبعا ©

 ريمض :واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم هنال نونلا فذح ىلع ينبم رمأ

 .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : هللا . ةقراف فلالاو لعاف عفر ل يف لصعم

 ةردقملا ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم ةلالجللا ظفل نم لدب : بر : مكبرو يّير ©

 : مكبرو .ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو . ملكتملا ءاي لبق ام ىلع

 ميملاو ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو اهبارعا برعتو «يبر» ىلع واولاب ةفوطعم
 . عمجلل ةمالع |

 ريمض ءاهاو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ : هللاب كرشي نم هّنإ ©
 ىلع ينبم مزاج طرش مسا :نم .اهمسا بصن لح يف مضلا ىلع ينبم نأشلا

 نمب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : كرشي . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو .هرخآ نوكس همزج ةمالعو
 . كرشيب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هللاب

 :مرح . قيقحت فرح : دق .طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : هللا مّرح دقف ©

 : ةلمجلاو .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 طرشلا لعف اتلمجو مزج لحم يف ءافلاب ةنرتقم دقب قوبسم مزاج طرش باوج

 ريخ عقر لحم يف 'اهربخ عم نم» ةلمجو « نم» أدتبملا ربخ عفر لحم يف هباوجو
 . 4 نإ»

 هب لوعفم : ةنجلا . مرحب قلعتم رورجمو راج : هاوأامو ةنجلا هيلع ©

 ةمضلاب عوفرم أدتبم : ىوأم . ةيلاح : واولا : هاوأمو . ةححفلاب بوصنم

 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض,ءاهلاو . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا
 . ةفاضالاب

 يأ لاح بصن لخحم يف ارانلا هاوأمو» ةلمجو ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ىاذلا ©

 . رانلا ةرخآلا يف هاوأمو

 ١ا١ااب



 ؛رورخيو راج : نيملاظلل .ةلمهم ةيفان : ام .ةيفانعسا : رارلا : نيمللظلل امو ©
 . ملاس ركذم عنج هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو فوذحم مدقم ربخب قلعتم

 : ىلع ًالحم غوفرم ًاظفل رورجم مسا : راصنأ . دئاز فرح : نم : : راصنأ نم ©
 ١ 1 . رخؤم أدتبم هنا

 ناو يللا هك 0 00
 ور

 *© يلي نيتك رالي عاوتي
 0 م 0 نيذلا رفك دقل ©

 ' ٠ . ةقباسلا ةميركلا

 0000 ةمنضلاب عيفرم نإ 9 ريغ : ٠ كلاث : نم امو ةثالث .ثلاث ©
 . ةلمهم ةيفان : ام . ةيفانثتتسا : واولا : . ةرسكلاب:.رورجم هيلإ فاضم

 داس للة ١ل عم ةدقلا ينو ملا قارفتسالل رجب فرح نع

 : . هتيوقتو ىنعملا ديكاتل «ام» تديزو هلإ امو

 ٠ ادنبم هلأ ىلع ًالحم عوفرم ميظعتتلل رورجم مسا : هلإ : دحاو هلإ الإ هلإ ©
 او .' ةمنضلاب عوقرم أدعبملا ربخ. : هلإ . ال لمع ال رصح ةادأ : لإ
 ْ . ةمضلاب هلثم عوفرم هلإل ديكوت وأ تعن

 / فرح : 1. مزاج طرش فرح : نإ . ةيفانتسا : واولا : اوهتذي :مل ْنإو ©
 ١ فذ :.همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : اوهتنن . بلقو مزجو يفن

 : ةلبمحو . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض اولا . نونلا

 ْ 0 . طرشلا لعف مزج لح يف "اوهتني مل

 | رج فرح : : نع : : اهلصأو . اوهتتيب قلعتم رورجمو راجل : نولوقياّمع ©«

 , لغف : نولوقي . نعب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبنم لوصوم مسا ءاماو
 : ةلمجو .لعاف عفر لحم يف:لصتم ريمض : و داولاو نونلا توبي عيفرم عياضم
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 . هنولوقي :ريدقتلا . هب لوعفم هنال لحملا بوصنم

 ينبم عراضم لعف : نسمي . ديكأتلا مال : ماللا : اورفك نيذلا ٌنسميل ©

 ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع

 ةلمجو .«اولاق» بارعا برعت : اورفك . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا

 . اهل لحم ال ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ؛اهدعب امو نسميل»
 «مها و «نيذلا» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : ميلأ باذع مهنم ©

 . ةمضلاب عوفرم ' نسمي » لعاف : باذع . نمب رج لحم يف لصتم ريمض

 ه8 ٌرييوَمأَوةرْمسو ل روويمأ ١
 «ةينيزت» ةدئاز :ءافلا . ماهفتسا ظفل يف بيجعت فلأ :فلألا : نوبوتب الفأ ©

 واولاو نونلا توبثب عوفوم عراضم لعف : نوبوتي . ا لمع ال ةيفان : ال

 . لعاف عفر لحع يف لصتم ريمض

 .نوبوتيب قلعتم ميظعشلل رورجمو راج : هشورفغتسيو هللا ىلإ ©
 لصتم ريمض ءاهلاو اهلثم برعتو «نوبوتي» ىلع واولاب ةفوطعم :هنورفختسيو

 . هب لوعفم بصن لحم يف

 ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : هللا . ةيفانتسا : واولا : ممحر روفغ هللاو ©

 هلثم عوفرم روفغل - تعن  ةفص :ميحر .ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : روفغ

 . أدتبلل ًايناث ًارببخ برعي نأ زوجيو . ةمضلاب

 نوكأ ميز موسمي لرئر ا /
 * نك انا: ظأو دار 1ازي نيك غاردقا

 .ةفضلاب عوفرم أدتبم : حيسملا .ةلمهم ةيفان : اء : ميرم نبل حيسملا ام ©
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 ًالدب ةحتفلاب رورجم هيلا فاضم. : ميرم .ةمضلاب ةعوفرم حيسملل ةفص :نبا
 ' حيسمملا نم ًالدب «نبا» بارعا زوجيو .فرصلا نم عونمم مسا هنأل ة ةرسكلا نم

 . "لك نم لك لدب»
 : ادعبلا ربخ : لوسر . اهل لمع ال رصح ةادأ : آلإ : تلخ دق لوسر الإ ©

 ' حعفلا ىلع ينبم ضام لعف : تلخ . قيقحت فرح : دق . ةمضلاب عوفرم

 لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلالا ىلع ردقملا

 0 . اه

 : لحن يف لصتم ريمض ءاهلاو . تلخب.قلعتم رورجمو راج:: لسرلا هلبق نم ©
 : «تلزخ دق» ةلمجو . ةمضلاب عوفرم «تلخ» لعاف : لسزلا . ةفاضالاب رج

 ا . لوسرل ةفص عفر لحم يف اهدعب امو

 ءاهاو . ايبارعا برعتو «لوسر حيسملا# ىلع واولاب ةفوطعم : ةقيدص همأو ©

 ٍ : ش . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ؛هّمأ» يف

 , فلأو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك : ماعطلا نالكأب اناك ©

 : نالكأي : ©« ناك » مسا عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض نينثالا
 نينثالا فلأو ةسمخخلا لاعفألا نم هّنأل نونلا توبثب عرقرم عراضم لعف

 هب لوعفم : ماعطلا . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 : نالكأي « اناك  ةلمجو « ناك ؛ ربخ بصن لحم يف :ةلمجلاو .ةحتفلاب بوصنم
 0 . ةقيدص همأو حيسملا نم لاح بصن لح يف ماعطلا :

 : ًابوجو هيف رتتسم ريمض : لعافلاو . نيوكسلا ىلع ينبمرمأ لعف : سظنا ©
 0 . تنأ هريدقت

 ' لح يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : فيك : تابآلا مهل نيبن فيك ©

 ًابوجو رتتسم ريمض .هلعافو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :نّيبن .لاح بصن

 ينبم نييئاغلا ريمض «مه» و . نيبنب قلعتم رورجمو :راج : محل . نحن هريدقت
 : بوصنم هب لوعفم : تايآلا . ميملا عابشال مضلاب كرحخ يذلا نوكسلا ىلع

 ! نيبت فيك» ةلمجو . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنال'ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب

 . ؟رظنا» لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف « تايآلا مه
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 «رظنا» ىلع ةفوطعم : رظنا . فطع فرح : مث ؛ نوكفؤي ىَّنأ رظنا مث ©
 يف نوكسلا ىلع ينبم ©« فيك » ىنعمب ماهفتسا مسا : ىنأ . اهلثم برعتو

 توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نوكفؤي . لاح بصن لح
 « نوكفؤي ىنأ  ةلمجو . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو .نونلا
 . «رظنا ١ لعفلل هب لوعفم بصن لحن يف
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 لعافلاو نوكسلا لع ينبم رسأ لعف لق: هللا ل و ل

 يف بجعت فلأ فلألا : نودبعتأ . تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نودبعت . م اهفتسا ظفل

 ةفص هنال لاحب قلعتم رورجمو راج : نود نم . لصاف عب لمع يف لصخم
 امو « نودبعتأ » ةلمجو . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : .١١ ةمدقم

 ءاقتلال « لق » واو تفذحو « لوقلا لوقم 8 هب لوعفم بصت لع يف :اهدسب
 . نينكاسلا

 هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصرم مسا : ام: كلمي ال ام ©
 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : كلمي .احل لمع ال ةيفان : ال .«دبعت»" لعفلل

 لوصوملا ةلص «كلمي ال» ةلمجو .وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 . اهل لحم ال

 روكذلا عمج ةمالع ميملاو كلميي قلعتم رورو راج : ًاعفن الو ًارض مكل ©
 ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع واولا : 8 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ارض

 طفل اهلطم هيرصتم ارض لع ةقوطمم اقل يتلا

 ميظعتلل عوفرم أدتبم : هللا .ةيفانئتسا : واولا : ميلعلا عيمسلا وه شلاو ©

 . ٍناث أدتبم عفر لمع يف حفلا ىلع ينبم لصفتم ريمض : وه . ةمضلاب
 عوفرم عيمسلل - تعن  ةفص : ميلعلا ٠ ةمضلاب عوفرم اوه» ربخ : عيمسلا

 عيمسلا وه» ةيمسالا ةلمحلاو . ًايناث اخ برعي نأ زوجيو . ةمضلاب هلثم
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 ' لضفلا ريِمض « وه» نوكي نأ زوجيو . لوألا أدتبملا ربخ عفر لحم يف «ميلعلا

 ٍْ . ةالغلا طفل ريخ ؛عيسلا» واذ لعال

 ٠١" وفا وهعاو وار 2200 لن امأآَيُف ١
 لير 7 نع اريك رمان ©

 اولا تفحيو نوكسلا ىلع يتيم رمأ لعف : لق : باتكلا لهأ اي لق ©

 ! ةادأ.: اي .. تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو . نينكاسلا ءاقتلال

 ' ,رورجن هيلا فاضم : باتكلا .ةحتفلاب بوصنم فاضم ىدانم .: لهأ . .ءادن
 هن 1 1 . ةرسكلاب

 ال لولا لرقم هب لوعفم بصن لح يف :ةلمملا : مكنيبد يف اولغت ال

 راج: مكنيد يف ٠ .ةقراق فلالاو ٠ لع عفو لع اف لصخم ريحت : ارا

 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلا . ولغت الب قلعتم رورجمو
 ْ . روكذلا عمج ةمألع ميملاو .ةفاضالاب

 . ةحتفلاب ةبوصنم قلطملا لوعفملا نع ةبئات ردصملل ةفص : ريغ : قحلا ريغ ©
 ْ . قحلا ريغ ًاولغ اولغت ال يأ . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : قحلا

 35 ارا مرعتو ؟ واخت الا ىلع داولاب ةفوطعم : :٠ مول اوكا وعبعت الو«

 يتم فرح : دق . موقل ةفص رج لح يف : ةلمتجلا : لبق نم اوّلض دق ©

 ؛ ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم نضام لعف : اولض

 قلغتم روزبجملاو راجلاو نمب رج لحم يف ةفاضالا نع ةعاطقنال مضلا ىلع
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 ةفص : ًايثك . اهبارعا برعتو ؛اولض» ىلع واولاب ةفرطعم : ًاريثك اوّلضأو ©
 . ةحتفلاب ةيوصنم قلطملا لوعفملا نع تبان ردصملل :

 راج : ءاوس نع ؛اولضأ ١ بارعا برعت : لييسلا ءاوس نع اولضو ©
 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ليبسلا .اولضب قلعتم رورجمو

 ب - ِِ هم
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 . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضضام لعف : نعل : اورفك نيذلا نعل ©
 لعف : اورفك .لعاف بئان عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا :نيذلا

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام
 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةاورفك» ةلمجو . ةقراف فلالاو لعاف

 عمجب قحلم هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو رورجبو راج : ليئارسإ يني نم ©
 ةحتفلاب رورجم هيلا فاضم : ليئارسإ . ةفاضالل نونلا تفذحو ملاسلا ركذملا :

 قلعتم ؛ينب نم» و ةمجعلا ىلع فرصلا نم عونمم مسا هنال ةرسكلا نم ًالدب
 « نيذلا» نم ةفوذحم لاحب

 برعي : دواد . نعلب قلعتم رورجمو راج : ىسيعو دواد ناسل ىلع ©

 ىلع ةردقملا ةحتفلاب هلثم رورجم «دواد» ىلع واولاب فوطعم ؛ليئارسا» بارعا

 رذعتلل فلالا

 :ميرم .ةرسكلاب رورجم لك نم لك لدب « ىسيع» نم لدب : نبا : ميرم نبا ©
 . فرصلا نم عونمم هنال ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلاب رورجم هيلا فاضم

 .ادعبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ : اوصع امب كلذ ©
 .ةيردصم :ام .رج فرح :ءابلا :اب .باطخ فرح فاكلاو دعبلل :ماللا

 واوب هلاصتال ةفوذحملا فلالا ىلع ردقملا مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوصع

 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . نينكاسلا ءاقتلالو ةعامجلا

 بالا١اال



 رورجملاو زاجلاو ءابلاب رج لح يف ردصم ليوأتب اهالت امو « ام » و . ةقراف
 ةلمجو مهئادتعاو مهتايصع ببسب ناك نعللا كلذ : .ريدقتلا « ربخلاب قلعتم

 : ٠ . اه لحم ال « ام) ةلص «اوصع»

 صقا ام مف: اك . اثك ب يأ ةفطاع : وال: نودقعي اوناكو ©

 ل ري ده نبا ثوب نم اضم لش ١ .نودتعي . «ناك»

 . « ناك» ريخ بصن لحم يف «نودتعي» ةلمجو . لعاف عفر لحم
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 واوب هلاصتإل مضلا ىلع ينبم صقان .ضام لعف : ناك : نوهاثتب ال .اوئاك ©

 ال : ةقراق فلالاو «ناك» مسا عفر لحع يف لصتم ريم": واولا .. ةعامجلا

 يمض واولاو نونلا توبثب :عوفرم عراضم لعف : نوهانتي . ال لمع ال ةيفان

 « ناك ؛ رب بصن لحم يف « نوهانتي ال ٠ ةلمجو . لعاف عقر لحم يف لصتم

 ينبع نيام لمف : هرلعف . نوهاتتي قلعتم رورجتز راج : هولعف ركثم نع ©

 ةدواعم نع: : ىنعمب ركنمل ةفص رج لح يف «هولعف» :ةلمجو :. ةقراف :فلالاو

 نا زوجيو . هلعف اودارأ ركنم نع وأ هولعف ركنم لثم نع وا ءولعف ركنم

 . ًالعافو ًالعف «ام ستبلا برعت

 بيجعت ظفلب ةلمجلاو . . ديلا مال ماللا : نولعفي اوناك ام سئبل ©

 ا وم هيدقت رج ةيق تتسم ريمصغ لعافلاو . مذلا ءاثل حعفلا لع

 ةلمج .: اوناك . رتتسملا «سئب» لعافل زييمت بصن لحم يف !ءيش» ىنعمب ةركن
 برغت : نولعفي . اهبارعا قبس ةلمجلاو « ام » زييمتلل ةقص بصن لح يف

 ! . «نوهانتيا بارعإ
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 اديه اعلاف ولعدم 5-0

 فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىرت : مهنم ًاريثك ىرت ©

 هب لوعفم : ًاريثك . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل

 . ًايثكل ةفصب قلعتم رورجمو راج : مهنم .ةحتفلاب بوصنم

 ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : اورفك نيذلا نوّلوتي
 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . لعاف عفر لحن يف لصتم

 .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صضام لعف : اورفك .هب لوعفم بصن

 ةلص ؛ اورفك » ةلمجو . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 . لوصوملا

 ينبم ضام لعف : سب . ديكاتلل ماللا : مهسفنأ مهل تمدق ام سبل ©

 ةزكن : ام . وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض هلعافو مذلا ءاشنال حتنفلا ىلع

 لعف «محل تمدق» و رئتسملا « سئب 9 لعافل زييمت بصن لحم يف ؛« ءيش » ىنعمب

 قلعتم رورجمو راج : مهل . ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام

 رج لح يف نييئاخلا ريمض « مه : و ةمضلاب عوفرم لعاف : سفنأ . تمدقب
 . افصو هنال « اريثك ١ نم لاح بصن لحم يف « نولوتي ١ ةلمجو هيلا فاضم

 1 . ةيؤرلا لعف « ىرت » نألو
 ينبم ضام لعف : طخس . يردصم فرح : نأ : مهيلع هللا طخس نأ ©

 ليوأتب « اهالت امو نأ » و ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا . حتفلا ىلع

 سبل :ليق هنأك . مذلاب صوصخملا وه هنال رخؤم أدتبم عفر ل يف ردصم
 . طخسب قلعتم رورجيو راج : مهيلع .'مهيلع هللا طخس ةرخآلا ىلا مهداز

 رورجيو راج باذعلا يف ةيفانثتسا : واولا : نودلاخ مه باذعلا يفو ©
 ريمض : مه .رانلا يف دولخلاو مهيلع هللا طخس : ريدقتلا . نودلاخب قلعتم

 1١9اسه



 ٠ «مه) ربخ رخ : نودلاخ . ًادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع :ينبم لصفنم عفر

 1 . ٠ درفللا نيوثت نع ضرع : نونلاو . ماس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم
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 *© نوف فنقاَرَْك
 ”:اوناك . مزاج ريغ فرح : ول . ةيفانثتسا : واولا : نوئمؤي اوئاك ولو ©

 لصتم ريمبض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم' صقان ضام لعف
 توبثب' عوفرم عراضم .لعفف : نونمؤي .ةقراف فلالاو «ناك١ مسا عفر لحم يف

 بصن لحم يف « نونمؤي» ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريض داولاو نونلا
 . «ناكا.ريخ

 ...نونمؤيب قلعتم ميظعتلل رورجتو راج ؛ هيلإ لزنأ امو يبنلاو هللاب ©

 ةرسكلا رجلا ةمالعو رورجم ةلالمجلا ظفل لع فطعلا واوب ةفوطعم : يبنلاو

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا يهو اهلبق ام ىلع واولاب ةفوطعم : امو
 لعافلا بئانو حتفلا لع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف .: لزنأ . رج لحم
 ': هيلإ . لونصوملا ةلص « هيلا لزنأ# ةلمجو : ره هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 . لزنأب !قلعتم رورحمو راج

 .٠ هل: لحم ال طرشلا باوج يف غقاو يفن فرح : ام.: ءايلوأ مهوذختا ام ©
 يمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم نضام لعف : اوذتا

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض « مه » و لعاف عفر لمح يف لصتم
 هنال "نوني لو ةحتفلاب برصنم ٍناث هب لوعفم : ءايلوأ . لوأ هب لوعفم بصن
 ٍْ ْ ٠ : فرصلا نم عونمم

 لعفلاب هبشم فرح : ّنكل . كاردتسالا ديفت ةيفانعتنسا : ,واولا : ًاريثك .نكلو ©

 . ةحتفلاب بوصنم اهمسا : ًاريثك

 3 ةينايب نمو ًاريثك نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجو راج : نوقساف مهنم ©

 . ماس ركذم عمج هلأ راولاب يفرم ؛ نكل» ربخ > : نوقساف
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 ىلع ينبم عراضم لعف : ندمت . ديكاتلل : مالا : سانلا ّدشأ ّندجتل ©
 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض :لعاشاو ليلا يكوشلا نون هاصتال حتفلا

 رورجم هيلإ فاضم : سانلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : َّدشأ . تنأ

 مسقلا ٍباوج ةلمجلاو . ةردقملا مسقلا مال ماللا نوكت نأ زوجيو . ةرسكلاب

 . اهل لحال

 :ماللا . نيذلل . ةحتفلاب بوصنم زييمت : ةوادع : اونمآ نيذلل ةوادع ©

 رج ل يف حتما ىلع يثبم كرصوس مسا : نينا . 0

 1 ل ةلمحو .ةقراف فلالاو ن1 عفر لع يف ا :

 .ةحتفلاب بوصنم ٍناث هب لوعفم : : اوكرشأ نيذلاو دوهيلا ©

 . انمآ بارعإ برعت : اركرشأ ”ةدوهجلا» بوصتم لع قطع ني

 ةلمج ىلع ءاولاب ةفرطعم : اوذمآ نيذلل ةّدوم مهبرقأ ّندجتلو ©
 «مهبرقأ» يف «مه» و .اهبارعإ برعتو « اونمآ نيذلل ةوادع سانلا دشأ ٌندجتل»

 قلعتم رج فرح ؛ نيذلل » يف ماللاو . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 .ةدومب

 . «اونسآ» بارعإ برت : الق «.٠ ةدجلا ا

 بضن فرح : اّنِإ . - لوقلا لوقم هب لوعنم بصن لحم يف : ىراصن اَّنِإ ©

 ١5١ل



 بن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض « ان ١ و لبعفلاب هبشم ديكرتر
 . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم نإ 9 ربخ : ىراصن « ْنإف مسا

 1 . أدتبم عقر لح يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا : ١ ذ: مهنم ّنأب كلذ ©
 'فرخأ : نأ ١ رج فرح : ءابلا : نب . باطخلا قاكألو . دعبلل بلل : ماللا
 ؛يف نييئاغلا: ريمض «مه» و رج'فرح نم : مهنم ٠ . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن

 !اهالتأ امو َنأ» و. . مدقم أد ربخ عفر لحم يف رورجملاو زاجلاو نمب رج لحم
 !قلعتم رورجملاو راجلاو . ءابلاب رج لح يف نيسيسق مهنم َّنأ ببسب : ريدقتب
 : . «كلذ» أدتبملا ريخب

 ! . لاس ركذم عمج هنال ءايلاب بوصنم رخؤم أل مسا : ًانايهرو نيسيسق ©

 !« نيسيسق ٠ ىلع واولاب ةفوطعم : ًانابهرو . .درفملا نيونت نع ضوع :نونلاو
 | ش | . ةحتفلاب ةبوصنم

 هبشم ديكرتو بصن فرح : نأ . ةفطاع : اولا: نوربكتسي ال .مهنأو ©
 .اه لمعأأل ةيفان : ال .اهمسا بصن لمم يف نيئاغلا ريمض «مه» و لعفلاب
 : لحم يف لصتم ريمض واولاو .نونلا توبثب عوفرم عياضم: لعف :: نوربكتسي

 . نأ ٠ ربخ عفر لح يف «نوريكتسي» ةلجو . لعاف عفر

 ادب قرط مبكي درت 1رثأا أاناوتيسالم 1"
 © يبتكر

 ضفاخ نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : اذإ. ةفطاع : واولا : اوعمس اذإو ©
 هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوعمس .ةمزاج ريغ طرش ةادأ هطرشل
 ةلمح ةلمجو . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصستم ريمض واولا . ةعامجلا واوب

 : : . ةفاضالاب رج لحم يف «اوعمسا

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام : لوسرلا ىلإ لزنأ ام ©
 ' لغافلا بئانو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف..: لزنأ .هب لوعفم

 تداكاآا؟ا



 لزنأب قلعتم رورجتو راج : لوسرلا ىلإ . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض

 . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «لزنأ » ةلمجو 2

 رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : مهنيعأ ىرت#«

 بوصنم هب لوعفم : مهنيعأ . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 طرش باوج ةلمجلاو .هيلإ فاضم رج لح يف نيبئاغلا ريمض «مه»و ةحتفلاب
 . اهل لحم ال مزاج ريغ

 هيف راتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : عمدلا نم ضيفت ©
 .ًاعمد ريدقتب زييمت بصن لح يف رورجمو راج :عمدلا نم . يه هريدقت ًازاوج

 . لاح بصن لحم يف « عمدلا نم ضيفت» ةلمجو

 نأل ةياغلا ءادتبال رج فرح ؛«نم» نم ةنوكم : ان : قحلا نم اوفرع امم ©

 ينبم لوصوم مسا « ام ١ و . هببسب ناكو قحلا ةفرعم نم ءادتبا عمدلا ضيف

 بارعا لثم برعت لوصوملا ةلص : اوفرع . نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 ضعب اوفرع : ريدقتب . «ضيغبتلا) ىنعم لمتحي رج فرح :نم .« اوعمسا

 . ةرسكلا هرج ةمالعو نمب رورجم : قحلا . مهعمد ضافأف قحلا :

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عيفرم عراضم لعف : نولوقي ©

 . لاح بصن لحم يف «نولوقي» ةلمجو لعاف

 ىدانم : انبر . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لح يف : ةلمجلا : انمآ اثير ©

 ريمض ( ان» و فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم ؛ اي اهريدقت ةفوذحم ءادن ةادأب

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انمآ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم

 زوجيو . هب انمآ يأ . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض «ان» و عفرلا ريمضب

 ًاقلعتم «قحلا نم» رورجملاو زاجلا نوكيف . ةينايب قحلا نم يف «نم» نوكت نأ

 . «امه» يف ؛ام» لوصوملا مسالا نم ةفوذحم لاحب

 مالكل باوج وهو فانئتسا فرح : افلا : نيدهاشلا عم انبتكاف ©

 ريمض : لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم بلط ةغيصب ءاعد لعف : انئبتكا .مدقتم

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاناو . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 | را



 قلعتُم ةبحاضملاو عامتجالا ىلع لدي ناكم فرلظ : عم .. اهب لوعفم بنصن
 نرنلاو ملاس ركذم عسمج هنأل ءايلاب رورجم هيلإ فاضم : نيدهاشلا .. انبتكاب
 . هرفملا نيونت نع ضرع

 5 وطمس ا ا جامو نيف الانلاَمَو ١4 ١ م رت ص لع اص _ م مو اول دمر
 :عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسأ : ام . ةيفانحسا :. واولا : انلامو ©

 دل فيك : يأ نايالا مدعل داعبتسالاو راكنإلا ديفي ماهفتسا وهو . ادتبم

 : . 4 ام» ربخب قلعتم رورجتو راج : انل . نمؤن

 لعاقلاو ةسفلاب عوفرم عراضشم لعذ :نمؤن ٠ .اهل لمع ال ةبيفان .:ال : نمؤن ال ©
 يأ ٠ لاح بصن لحم يف : ةلمحلاو . نحن هريدقت ًابوجو هيف رشتسم ريمض

 0 . نينمؤم ريغ

 .ةفطاع :واولا :امو .نمؤنب قلعتم ميظعتلل رورجيو راج : انءاج امو 4 هللاب ©
 . ةلالجلا ظفل ىلع فرطعم رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام

 ' هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض .لعافلاو . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :
 'ةلض 0 ا

 ْ : . لوصوملا
 : قاولا . ©اهق نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجيو راج : عمطنتو قحلا نم ©

 'نم اًالاح عمطنو» نركي نأ زوجيو «نمؤنو» بارعا برغت : عمطن . ةيلاح
 ا ؟ نموت ال ةلج

 . عراضم لعف : انلخدي : بصان يردصم فرح: 1: انير انلخدي نأ ©
 عابس لمق : خدي ابا يربصم قرش 1 لير تيا

 ' لحم يف لئصتم ريمض « ان و . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : انبر .مدقم هب
 / فوذحم فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو « نأ ؛ و . ةفاضالاب رج
 ْ . نيحلاصلا موقلا عم انلاخدإ يف عمطن يأ . يف هريدقت
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 قلعتم ةبحاصملاو عامتجالا ىلع لدي ناكم فرظ : نيحلاصلا موقلا عم ©

 - تعن  ةفص : نيحلاصلا . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : موقلا . انلخديب

 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج اهنال ءايلاب رورجم موقلل

 ع 2 -

 (ينيعيفلالاهيق درت جكجا)اتاتادهبكأت 6
 © نينو

 «مه» و . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : باثأ . ةيببس : ءافلا : هللا مهباثأف ©

 بصن لحم يف اهعابشال ميما رسكب:كرح نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض
 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا . مدقم هب لوغفم ْ

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوصم مسا :ام .رج فرح :ءابلا : اولاق امي ©

 هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق . اولاق ام ىلع يأ . ءابلاب رج

 ةلمجلاو ةقراف فلالاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب

 ردصم ليوأتب اهالت امو كام) و. ةيردصم «ام' نوكت نا زوجيو لوصوملا ةلص

 . مهلوق ىلع يأ رجلا فرحب رج لحم يف

 ثنؤملا عمجب قحلم هنال ةحشفلا نم ًالدب ةرسكلاب برصنم زييمت : تائج ©
 ىلا ىدعتي «باثأ» لعفلا نأل ًيناث ًالوعفم برعت ملو . تانجب يأ . ماسلا

 وأ © اولاق اب » رورجملاو راجلاو . مهازاج وأ مهأفاك : ىنعمب دحاو لوعفم
 . مهاثأب قلعتم مهلوقب

 :يرجت .تاثكل ةفص بصن لحم يف :ةلمجلا : راهثألا اهتحت نم يرجت ©
 رورجمو راج : اهتحت نم . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عاضم لعف

 .ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه» و يرجتب قلعتم

 ةفوذحم لاحب رورجملاو راجلا قلعتي نا زوجيو ةمضلاب عوفرم لعاف : راممألا

 . اهتحت ةنئاك :ريدقتلا ءراهنألا نم

 نع ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنال ءايلاب برصنم لاح : اهيف نيدلاخ ©
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 . رورجمو راج :.اهيف . درفملا نيونت

 . عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ١ اذ . ةيفانثكسا : اولا : كلذو ©
 0 . ءازجلا كلذؤ يأ . باطخلل فاكلاو دعبلل : .ماللا .أدتبم ْ

 فاضم : نيئسحملا . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ءازجأ : : نيتسحملا ءازج ©
 : . درفملا نيونق نع ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هال ءايلاب رورجم هيلإ

 ١1 ريك بضاَدْبَن َكيلوأ يابو 1و ارك نزلو ©
 حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةيفانئتسا : واولا : اورفك نيذلاو ©

 . ةعامجلا قاوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اورفك . .أدعبم عفر لحم يف

 , ةلصأ : ةلمجلاو . ةقراف : فلألاو .لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض واولا
 . لوصوملا

 راج : انتايلب . اهيارعا برعتو ؛اورفك» ىلع ةفرطعم : اشتايآب اوبَذكو ©
 ْ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ؛ان» و .. ؛اوبذكب قلعتم رورجمو

 ' ربخ عفر لحم يف ربخلاو أدتبملا نم ةلمجلا : ميحجلا باحصأ كئلوأ ©

 ْ ًادتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشإ مسا : ءالوأ . « نيذلا » أدتبملا
 ٠ :ميحجلا .ةمضلاب عوفرم «كئلوأ) ربخ :باحصأ .باطخ فرح :فاكلاو
 : باحصأ نوبذكملاو نورفاكلا كئلوأ ريدقتلاو . ةرسكلاب ازورجم هيلإ فاضم
 '. ةلمجو «مهلاا هريدقت فوذحم ادتبمل اربح « باحصأ ٠ نوكت نأ زوجيو . ميحجلا
 . كتلوال ًارخ ؟ميحجلا باحصأ مهد

 هافانا رتكا ردك بير ط لازما الر 0
 © نقلا

 ' يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : يأ . ءادن ةادأ : اي: اوثمآ نيذلا اهيأ اي ©
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 نم لدب حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . هيبنتلل ؛اه» و بصن لحم

 ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اونمآ .«ّيأ»

 . لوصوملا ةلص « اونمآ» ةلمجو . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 موزجم عراضم لعف : اومرحت . ةمزاج ةيهان ال : ام تابيط اومّرحت ال ©:

 هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : تابيط . ةقراف فلالاو

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا ام .ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم

 . ةفاضالاب

 ينبم ضام لعف : ّلحأ . ا لحم ال لوصرملا ةلص : ةلمجلا : مكل هللا ٌلحأ ©
 ميملاو رورجتو زاج : مكل .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا . حتفلا ىلع

 . ةحتفلاب فوذحم دئاعلاو لحأب قلعتم «مكل» و روكذلا عمج ةمالع

 َّنِإ . اهلثم برعتو ؛اومّرحت ال» ىلع واولاب ةفوطعم : هللا نإ اودتعت الو © .
 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم اهمسا : هللا .لعفلاب هبشم فرح

 . اهل لمع ال ةيفان : ال ." ّنا» ربخ عفر لحم يف ةلمجلا : نيدتعملا بحي ال ©

 هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض هلعافو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : بحي

 . ماس ركذم عمج - هنال ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نيدتعملا .

 م ني سر و

 © نونو قِيلَ اوتَكَ 2 انو رايي 11
 نأل نونلا فذح ىلع ىنيم رمأ لعف : اولك . ةيفانعتسا : واولا : امَّم اولكو © .
 فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا ةسمدلا لاعقالا نم عراضم 002

 رج لحم يف لوصوم مسا ؛ام» و رج فرح «نم» نم ةنوكم : ام . ةقراف

 رورجب مسأ (اما و ةتيوقتو ىنعملا ديكأتل ةدئاز «امم» يف «نم» نوكت وأ نمب

 . هيضيغبت «نم» نوكت وأ «اولكا لوعفم هنال ًالح بوصنم نمب ًاظفل
 . هللا مكقزر ام ضعب اولكف : ىنعمب

 .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :مكقزر .اه لح ال لوصوملا ةلص : هللا مكقزر ©
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 | لوعفم بضن لحم يف نيبطاخملا ريمض مضلا ىلع ينبم لصتم يمض :فاكلا
 ' لعاف : هللا .٠ ميلا عابشال مضلاب هلرح روكذلا عمج ةمالع ميلآو مدقم هب

 ش . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم

 .« هللا مكقزر امم ٠ ةلج نم ةحتفلاب برصنم لاح : ًالالح : ًاييط ًالالح ©
 . ةحتفلاب اهلثم ةبوضنم ًالالخل ةفص : ًابيط

 ؛ : اوقتاو : هناحبس هب رمأ اب ةيصونتلل ديكأت تءاج ةلمجلا : هللا اوقتاو ©

 هب لوعفنم : ةلالجلا ظفل هللا . اهبارعإ برعتو هاولك» ىلع واولاب ةفوطعم
 ْ ش . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم

 | .لجو نع ذيكوتلا يف ةدايز تءاج ةلمجلا : نوئمؤم هب .متنأ يذلا ©
 - ظفلل -'تعن  ةفص بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :نيذلا

 , :هبا. ادئبم عقر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفتم ريمنم : متنأ . ةلالجلا
 ةلضص ؛نرثمؤم هب متنأ» ةيمنسالا ةلمجلاو . درفملا مّْيمالا يف رورجمو راج '

 ش . اهل لحم ال لوصوملا

18 
 وري ا

 بكي كم 2
 ديل قو وكتأ ضيف ألف ماي
 رب افتر ذلتاعارطإت ككاو 000
 نفك با لة 1

 : عؤفرم عزاضم لعف : .مكذخؤي . اهل لمع ال ةيفان“: ال: هللا مكذخؤي ال ©

 هب: لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . ةمفلاب
 . ةمضلاب ميظعتلل. عوفرم لعاف' : هللا . روكذلا عمج ةمالع ميملاو .مدقم
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 ريمض : فاكلاو .ذخؤيب ناقلعتم نارورجمو ناراج : مكئاميأ ف وغللاب .٠

 . روكذلا عمجل ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 فطع فرح : نكل . ةيفانثتسا وأ ةدئاز : اولا: مكذخاّوِي نكلو «©أ

 . اهبارعإ قبس : مكذخاؤي . ففخ هنال لمهم كاردتسالل

 لعف : متدقع . ةيردصم : ام . رج فرح : ءابلا : ناميالا متدقع امي ©

 ينبم لصتم ريمض : ءاتلا . عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 هب لوعفم : ناهيالا . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع

 رج لحم يف ردصم ليوأتب «اهالت امو ةيردصملا ام» و . ةحتفلاب بوصنم

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ًاينبم ًالوصوم اًيسا «ام» نوكت نأ زوجيو . ءابلاب
 متدقع ام ثكنب مكذخاؤي نكلو :ريدقتب لوصوملا ةلص «متدقع» ةلمحو ءابلاب

 متثنح اذإ نايالا مكديقعتب مكذخاؤي ال نكلو :' ريدقتب وأ .فاضملا فذحف

 . دخاؤيب قلعتم رورجملاو راجلاو . ًامولعم ناك هنأل ةذخاؤملا تقو فذحف :

 أدتبم : هترافك . ردقملا طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : ماعطإ هترافكف ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع يئبم لصتم ريمض : ءاهلاو ةمضلاب عوفرم

 . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ماعطإ

 . فاضم وهو ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : ةرشع : نيكاسم ةرشع ©

 نزو ىلع فرصلا نم عونمت هنأل ةحتفلاب رورجم هيلإ فاضم : نيكاسم
 . ؟ليعاقم»

 مسا : ام . رورجتو راج : طسو نع ىتعمب : نومعطت ام طسوأ نم ©

 :لوصوملا ةلص : نومعطت .ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف
 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نومعطت» ةلمجو

 ركذملا عمجب قحلم هنال ءايلاب بوصنم هب لوعفم : مهتوسكوأ مكلهأ © :

 ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينيم لصتم ريمض : فاكلا . ملاسلا 1

 اهلثم ةعوفرم ©« ماعطإ ١ ىلع وأب ةفوطعم : مهترسكوأ . روكذلا عمج ةمالع

 ' . ةمضلاب
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 .«ماعطإ» ىلع ةفوطعم :ريرحت .رييختلا اهانعم ةفطاع :وأ : ةيقر ريرحت و ©
 ةركن هلأل ةنونملا ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : ةبقر . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم

 : . ةفاضإلل م نم نونلا تفذحو

 نوكسلا لع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانتتسا : ءافلا : دجم مل نمف ©

 ايل اف م كم بلو منجي يقل فرح: 0. ادشسم ميل لع
 ةلمجو“ .وه: هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض هلعافو نوكسلا همزج ةمالعو ملب

 . طرشلا لعف اهنأل نمب مزج لح يف هدجي ل١
 ارخؤم أدتبم : مايص . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : مايأ ةثالث مايصف ©

 فاضم : ةثالث مايص هيلعف يأ . هيلع هريدقت فوذحم هربخو ةمضلاب عوفرم

 هنأل ةئونملا ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم :مايأ .فاضم وهو رسكلاب رورجم هيلإ

 لم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «مايأ ةثالث مايص هيلعف» ةلمحو ةركنا

 ٠ . «نم» أدتبم ربخ عفر لح يف هبارج و طرشلا لنعف اتلمجو . مزج

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينيم ةراشا مسا : اذ: مكئاميأ ةرافك كلذ ©
 .ةرافك روكذملا كلذ يأ .:باطخ فرح : فاكلاو . دعبلل : ماللا .أدتبم

 : .ةرسكلاب زورجم هيلإ فاضم : مكنايأ . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ةرافك

 !ةمالع ميملاو . ةفاضالاب رج لخم يف مضلا ىلع ينبم لصتنم ريمض : فاكلا

 ا . عمجلا

 'طرشلا ةادا هطرشل ضفاخ نوكسلا ٍلع ينبم نامز فرظ : اذإ : متفلح اذإ ©
 .« متدقع ! اهبارعإ برعت ةفاضالاب رج لحم يف ةلمجلا : متفلح . ةمزاج ريغ

 | 1 . هانعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو

 فذجب ىلع ينبم رمأ لعف :اوظفحا .ةيفانثتسا :راولا : :مكئاميأ اوظفحاو ©

 مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةواولا . ةسمخملا لاعفألا نم عراضم نأل نونلا

 لع بمن لع فنا ل نم: فكل ١ كنك: ا نيب كاك
 ينبم ةراسثا مسا : اذ . هللا نيبي نايبلا كلذ لثم ريدقتلا نأل ةقلطملا ةيلوعفملا

 كر



 :نيبي . باطخلل فاكلاو دعبلل : ماللا .ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 لحم يف «رج فرح نوكت نأ نكمم فاكلا نأل» رورجملاو راجلاو .ةمضلاب

 لحم يف «نيبي» ةلمجو « أدتبم عفر لحم يف «فاكلا» نوكت نأ زوجيو بصن

 . أدتبملا ربخ عفر

 لوعفم :هتايآ .روكذلا عمج ةمالع ميملاو نيبيب قلعتم رورجبو راج : هتايآ مكل ©
 :ءالاو . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب رسكلاب بوصنم هب

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 لصتم ريمض : فاكلا . لعفلاب هبشم فرح : لعل: نوركشت مكلعل ©:
 : نوركشت . روكذلا عمج ةمالع ميماو اهمسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم

 . «لعل» ربخ عفر لحم يف "نوركشت» ةلمحو «نوعيطت» اهبارعإ برعت

 نيل ابا اور يتلو رسل نومي ٠
 97 نو 11 وسو طيف َمَعنَم

 يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : يأ . ءادن ةادأ : اي: اونمأ نيذلا اهيأ اي ©

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونمآ . « يأ ١ نم لدب بصن

 ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا

 . لوصوملا ةلص "اونمآ»

 . ةمضلاب عوفرم أدتبم : رمخلا . ةفوفكمو ةفاك : انإ : رمخلا امنإ ©

 . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم «رمخلا»
 ةعوفرم ةروكذملا ءامسالل ربخ : سجر : ناطيشلا لمع نم سجر ©
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 ' «نم» و «نسجر» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : لمع نم . ةمضلاب

 ش . ناطيشلا لمع ىنعمب نييبت مهبم: : سجرلاو . .ةينايب

 ' رمأ لغف :' هوبنتجا .مدقتم مالكل باوج فانئتسا فرحا : ءافلا : هويئتجاف ©

 عع : واول ١ ٠ . ةسدخلا لامقألا نم هعراضم نأل نوتلا فداح ىلع ينبم

 . بصن يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاحلا . لعاف عفر لحم يف لبضتم
 رسيملاو رمخلا نأش امنإ :ريدقتب فوذحملا فاضملا ىلا دوعي ءالاو. . هب لوعفم

 لع ىولطتاهثأل «سجرلا# ىلا دوي نأ زريو . كلذ هيشأ ام وأ مهيطامت دأ
 1 . ةروكذملا ءامسالا رئ

 : . قياسا ةآل يف «ةروكشت مكلملا بارعإ برعت نوحلفت مكلعل هَ

 0  1١هيأ خت 2 تاي 0

 « نيش ةلهاتازو علا ديكرفلت
 ل عاش ل : ديما ةرفكو ناك: اطيشلا دير أ

 ْ . ةمضلاب عوفرم لعافأ :ناطيشلا .ةمضلاب

 .نأب بوصنم عراضم لع : عقوي .بصان يردصم فرخ : نأ: عقوي .نأ ©

 امو .عقوي : و“ هريدت وج ديف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالصو

 . «ديري# لعفلل هب لوعفم بصن لح يف رذصم ليوأتب : اهالت
 لصتم ريمض : فاكلا . عقويب قلعتم ةحتفلاب بوصنم ناكم فرظ : مككيب ©

 ش ش روكذلا عمج ةمالع ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف
 ١ ١ بوصنم هب لوعفم :ةوادعلا :رسمملاو رمخلا يف ءاضغبلاو ةوادعلا ©

 . . ةحتفلاب اهلثم بوصنم ؟ةوادعلا» ىلع واولاب ةفوظعم .: ءاضغبلاو .ةحشفلاب
 ' ةفوطعم :' سيملاو . عقويب قلعتم رمخلا بيسب يأ رورجمو راج : رمخملا يف

 : . ةرسكلاب اهلثم رورجم: «رمخلا» ىلع واولاب

 ' برحتو «عقوي' ىلع واولاب فيطعم : دصي : هللا ركذ نع مكدصيو ©

 عمج ةمالع ميم او هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض .: فاكلا . اهبارعإ
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 رورجب هيلإ فاضم : هللا . مكدصيب قلعتم رورجمو راج : ركذ نع . روكذلا
 . ةرسكلاب

 :لهف .اهلثم برعتو «ركذلا نع» ىلع واولاب ةفرطعم : لهف ةالصلا نعو ©

 . اوهتنا يأ رمألا ىنعمب اهالت امو «له» و . ةيفانثتسا ءافلا

 عقر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : متنأ : نوهتنم متأ ©
 : نونلاو . ملاس ركذم عمج هّنأل واولاب عوفرم «متنأ» ربخ ::نوهتنم . أدتنبم

 . درفملا نيونت نع ضوع

 0 هو هس جن موو 5ك
 اة متيلول نإ اودعك, كوس اوعيطأَو لاا وعيطأَت 5

 رمأ لعف : اوعيطأ. . ةفطاع : واولا : لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأو ©

 ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم
 ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : هللا . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 . «هللا لوعيطأو» بارعإ برعت : لوسرلا اوعيطأو .ةحتفلاب

 بارعإ برعت : اورذحا .ةفطاع : واولا . اهتفلاخم اورذحاو يأ : اورذحاو ©:

 . رسيملاو رمخلا يف مكيلع ام اورذحاو داري نأ زوجيو «اوعيطأ»

 لعف : متيلوت . مزاج طرش فرح : نإ . ةيفانئتسا : ءافلا : متيلوت نإف ©

 لعف هنأل مزج لحم يف نيبطاخملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 ةمالع ميملاو .لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلاو . طرشلا

 . روكذلا عمج

 : اولمعأ . طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : انلوسر ىلع امنأ اوملعاف ©

 مناج طرش باوج : اهدعب امو ؛اوملعاف» ةلمجو «اوعيطأ» بارعإ برعت
 رورجمو راج : انلوسر ىلع .ةفوفكمو ةفاك : اهنأ .مزج لحم يف ءافلاب نرتقم

 يأ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض انه و مدقم ربخ عفر لحم يف

 ور



بلا يه انلوسز ةمهم نأ اوملعاف
ضن لج يف « اهالت امو (منأ 7 ةلمجو . غال

 ب

 . «اوملعا» يلوعفم دسم دس
: 

 .  تعن  ةفص : نيبلا . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : غالبلا : نيبملا :غالبلا ©

 ٠ ةمضلاب اهلثم ةعوفرم غالبلل

 اي أوثمةّواومَ اهيا لااا

 نر نيمو و ا 1و 18 اوما دليلا

 ل رج لع ف لا لع ين لوصرم مس ١ يللا أر رج فرح : ىلع
 : ينبم ضام لعف : اونم . مدقم (سيلا ريخ بصن لحت يف رورجملا راجلاو

 ا م لع يف طعم يسع لا ةعامجملا واو هلاصتال مضلا ىلع

 00 ١ . ةقراف فلألاو

 : .اهبارعإ برعتو «اونمآ» . ىلع واولاب ةفرطعم : حانج تاحلاصلا اولمعو ©

 عمجيب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : تاحلاصلا

 1 . ةمضلاب عوفرم رخؤم «سيل» مسا : حانج . ملاسلا ثنؤملا

 ! مسا ام» و هنم ةفوذحم ةفصب وأ حانجب قلعتم رؤرجمو راج : اومعط اميف ©

 «اونمآ» بارعإ برعت لوصوملا ةلص : اومعط . يفب رج لحم يف لوصوم

 ! لحب يف ردصم ليوأتب « اهالت.امو ام ١ و . ةيردصم «ابم » نوكت نأ زوجيو
 ال ةيردضملا « ام »:ةلص « اومعط ١ ةلمجو . مهماعط يف : ريدقتب يفب رج

 . اه لحم

 طرش ةادأ هطرشل ضفاخ نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : اذإ : اوقت ام .اذإ ©

 ٠ ينبم ضام لعف : اوقتا . طرشلا ةادأ دعب اهعوقول ةدئاز : ام .ةمزاج ريغ

 . ةعايجلا واوب هلاصتال نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلالا ىلع ردبقملا مضلا ىلع

 س74



 ف ؟اوقتا) ةلمحو .٠ ةقراف :فلالاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا

 فوذحم طرشلا باوجو .تامرحملا اوقتا ام اذا :ىنعملاو .ةفاضالاب رج لمم
 . حانج مهيلع سيلف اوقتا ام اذا : ريدقتب هانعم مدقتل

 هميرحتب يأ : اونمآ . ةفطاع : واولا : تاحلاصلا اولمعو اونمآو ©.
 اولمعو . رهاظلا مضلا ىلع ينبم لعفلاو اهلثم برعتو «اوقتا» ىلع ةفوطعم

 . اعارعإ قبس : تاحلاصلا

 فطعلا فرحب ةفرطعم لمجلا : اوئنسحأو اوقتا مث اوئمآو اوقتا مث ©
 قبس لمجلاو . يصاعملا بنجت ىلع اورمتساو ىنعمب . ديكأتلل ترركو

 . اهبارعإ

 عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا .ةيفانئتسا : واولا : نيثسحملا بحي لاو ©

 ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نينسحملا .وه :هريدقت ًاناوج

 ريخخ عفر لحم يف «نينسحملا بحي» ةلمجو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس
 . أدتبملا

 1 53 ربا لارين وب 1ك اا سد 16 45

 © ملأ ا انين
 .بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : يأ .ءادن ةادأ : اي: نيذلا اهبأ ان ©
 . هيبنتلل «اه) و ٍ

 . « ّيأ» نم لدب حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا ©

 ريم : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوثمآ ©
 . لوصوملا ةلص ةلمجلاو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم
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 . فوذحم ردقم مسق باوج.يف ةعقاو : مالل :١ ءيشب هللا مكنولبيل ©

 . ةليقثلا ديكوتلا نزنب هلاصتال حفلا لع ينبم عراضنم لعف : مكنولبي
 | عمج ةمالع : ميملاو . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض : فاكلا

 :راج.: ءيشب . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . روكذلا

 00 . اهل لحم ال ؛مكنولبي» ةلمجو .مكنولبيب قلعتم رورجمو

 . ءيش نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجبو راج : مكيديأ: هلاثت ديصلا نم ©

 : بضت لحم يف لصتم ريمض : ءاهلاو . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : هلانت

 . سل ايلا ىلع ةدقلا ةمضلاب عفرم لعاق : مكيديأ ١ مدقم هب لوعفم
 . روكذلا عنج ةمالع ميلا ةفاضالاب رج لح يف لصتم ريمسف :فاكلا

 : . ءيشل ةفص رج لحم يف «مكيديأ هلاثت»

 .اهبازنعإ برعتو «مكيديأ» ىلع راولاب ةفرطعم : هللا خلعيل مكحامرو ©

 ! . رج فرج' يهو ليلعتلل ماللا : ملعيل . ةرهاظلا ةمضلا اهعفر ةمالعو

 'عوفزرم لعاف : هللا .ليلعتلا مال دعب ةرمضم ْنأِب بوصنم غراضم لعف :ملعي

 مالي رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةرمضملا ْنأو . ةمضلاب ميظغتلل
 !نأ# ةلص ؛هللا ملعي» ةلمجو . «ٌنولبي» لعفلإب قلعتم رورجملا راجلاو ليلعتلا

 بصن لع يف نكس لع يثب لوصوم مسا ؛ نم : : بيفلاب هفاخي نم

 : لعافلاو . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ٠ ؟ملعي» لعفلل لعفلل هب لوعفم

 يف لع ف لص ا هاف ره هر وج ف رسم

 رورجيو راج : بيغلاب .امل لحم ال لوصوملا ةلص 4 هفاُحي ١ ةلمجو .هب لوعفم

 . هايأي ىنعملا نأل لؤعفملا وأ لعافلا .نم

 ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانتسا : ءافلا : كلذ: دعب ىدتعا نمف ©

 : ىدتعا . أدتبم عفر لحم يف نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب' كرج نوكسلا ىلع

 :هّنأل نمب مزج لحم يف رذعتلل فلألا ىلغ ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف
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 لع ينم ةياشا سل : اذ : كلذ ٠ ىدتعاب قلعتم ةحتشلاب بوصنم ناكم

 اتلمحو . باطخلل : فاكلاو : ماللا . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 . ير أدل يح مقر لع يف يرجو يلا لف ْ

 لح يف رورجيو راج : هل . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : ميلأ باذع هلف ©

  تعن  ةفص : ميلأ .ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم :باذع .مدقم ربخخ مفإ) |

 لحم يف ءافلاب نرتقم طرش باوج : ةلمجلاو . ةمضلاب هلثم ةعوفرم باذعل

 نو ا مدت 16

 ٍلدَعا 0 171
 ةلدعز يكسر الع 1ك 54

 قو م

 هاوي داعم لع قودي مص
 نر راينا عدي

 لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم :"يأ .ءادن ةادأ : اي: اونمآ نيذلا اهبأ اي ©

 .2يأ» نم لدب حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا :نيذلا .هيبنتلل « اه» و بصن

 واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف ':اونمآ

 . لوصوملا ةلص ؛« اونمآ» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم

 الب موزجم عراضم لعف : اولتقت . ةمزاج ةيهان : ال : ديصلا اولتقت ال ©

 فلألاو لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض : واولا .نوئلا فذح همزج ةمالعو

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ديصلا . ةقراف

 .أدتبم عفر لحم يف لصفنم عفر ريمض : متنأ . ةيلاح : واولا : مرح متئأو ©

 لاح بصن لحم يف «مرح متنأ» ةيمسالا ةلمجلاو .ةمضلاب عوفرم ربخن :مرح ا

 . نومرح متنأو : يأ

 لالا



 ' مزاجإ طرش مسا : نم . ةيفانتسا : واولا : ًادمعتم مكنم هلتق نمو ©
 . يف حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هلتق . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 :هزيدقت ًالاوج هيف رتتنسم ريمض لعافلاو طرشلا لعف هنأل نمب مزج لحم
 رورجتو راج : مكنم . هب لوعفم بصن لحم يف لصنتم ريمض :ءافاو .ره
 . ةحتفلاب بوصنم لاح : ادمعتم . ©« نم» لوصوملا نم. ةفوذحم لاحب قلعتم

 اا . «نم» ريخ عفر لحم يف : هباوجو.طرشلا لعف اتلمجو

 . رخؤف أدتبم : ءازج . طيرشلا باومل ةطي : ءافلا : لثق ام لثم ءازجف ©
 : ةءازج» نم لدب : لثم . ء ازج هيلعف ريدقتب فوذح هربخو ةمضلاب عوفرم

 22 لع ف ةزكسلا لع ينم كلوصيم مسن ام . ةمضلاب هلثم عوفرم
 . ال لحم ال لوصوملا ةلص «لتق» ةلمجو . اهبارعإ قبس : لتق . هيلإ فاضم

 , لع يف افلاب نتقس عئاج طرش باوج «لتق ام لثم ءازج هيلعنا ةلم

 1 . ءازتحل ةفص (لثم» نوكت نأ زوجيو .مزج

 ! :مكحي ..24ام» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو زاج : هي مكحي معنذلا نم ©

 : هب مكحي يأ . مكحيب قلعتم رورجمو راج :هب .ةمضلاب عوفرم عراضم لعف
 : ءازجل ةفص عفر لحم يف «مكنم لدع اوذ هب مكحي» ةلمجو . لتق ام لثمب

 . بحاص يأ (وذ» ىنثم هنأل فلألاب عرفرم لعاف : اوذ : مكئم لدع اوذ ©

  دورجم هيلإ فاضم : لدع . ةفاضالل نونلا تفذحج دقو «ناوذ» هلصأو 1

 ْ . اهبارعإ قبس : مكتم . هركن هّنأل ةنونملا ةرسكلاب

 ' . هذب» يف ريمضلا نع وأ ؛ ءازج) نع لاح : ًايده : ةيعكلا غلاب ًايده ©

 هيلإ فاضم : ةبعكلا . فاضم وهو ةحتفلاب هلثم ةبوصنف ًايدخ ةفص : غلاب

 0 . زيبمت « ًايده» بارعإ زوخيو . ةرسكلاب رورجم
 أدتبم ربخ : ةرافك . ريختلل ةفطاع : وأ : نيكاسم مانعط ةرافك وأ ©

 , «ةزافك" نم لدب : ماعط .ةرافك هيلع بجاولا هريدقت ةمضلاب عوفرم فوذحم

 . هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلاب رورجم هيلإ فاضم : نيكاسم . نايب فطع وأ

 . «ليعافم» نزو ىلع فرصلا نم عونمم
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 : اذ : كلذ . «ةرافك وأ" بارعإ برعت : لدع وأ : ًامايص كلذ لدع وأ ©

 . دعبلل : ماللا . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا
 . ةحتفلاب بوصنم لدعلل زييمت : ًامايص . باطخلل : فاكلاو

 لعف : قوذي . رج فرح يهو ليلعتلل : ماللا : هرمأ لابو قوذيل ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو . ليلعتلا مال دعب ةرمضم ْنأِب بوصنم عراضم

 مالب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا ؛ نأ ١ و .وه هريدقت ًاناوج

 رفكي وأ يزاجي نأ هيلعف يأ : ءازجف : هلوقب قلعتم رورجملاو راجلاو ليلعتلا
 رورجم هيلإ فاضم : هرمأ . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لابو .قوذيل
 ةلص «قوذي» ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : ءاهلاو . ةرسكلاب

 . اه لح ال ةيردصملا « ْنأ »

 فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : انع : فلس امع هللا افع ©
 قلعتم رورجمو راج : امع . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا . رذعتلل

 ىلع ينبم لوصوم مسا(« ام »و . رج فرح «نعا نم ةنوكم يهو . افعب
 برعت : فلس . افعب قلعتم رورجملاو راجلاو نعب رج لحم يف نوكسلا

 . «لتق» بارعإ

 . ؟لتق نمو» بارعإ برعت : داع نمو : هنم هللا مقتنيف داع نمو ©

 .ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : مقتني . طرشلا باوجل ةطبار :ءافلا : مقتنيف

 . مقتنيب قلعتم " هنم ١ رورجملاو راجلاو ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا

 وهف يأ . وه هريدقت فوذحم أدتبم ربخ عفر لحم يف «هنم هللا مقتني» ةلمجو

 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج : ةلمجلاو . هنم مقتني ٍْ

 ميظعتلل عوفرم أدتبم : هللا . ةيفانئتسا : واولا : ماقتنا وذ زيزع لاو ©

 لدب وأ ازيزعل» ةفص : وذ . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : زيزع . ةمضلاب

 ًايناث ًاربخ نوكت نأ زوجيو . ةسمدلا ءامسألا نم اهنأل واولاب ةعوفرم اهنم
 هرسكلا : هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم : ماقتنا . ةلالجلا ظفلل
 . ةركن هنأل ةنونملا
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 زو راهي ب 1
 © نويل ىلا وأ م 26

 ' لغ يبم لوهجملل ينبم ضام لعف : ّلحآ : رحبلا ديص مكل ّلحأ »

 : : ديص . .عمجلا ةمالع : ميمو . لحأب قلعتم رورجمو راج : مكل . ختفلا
 : رورخجم هيلإ:فاضم : رحبلا . فاضم وهو ةمضفلاب عؤفرم لعاف بئان
 ٍْ ْ ْ . ةرشكلاب

 : ةفرطعم : هماعط . ةفطاع : واولا : ةرايسللو مكل ًاعاتم هماعطو © .
 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةمضلاب اهلثم :ةعوفرم (ديص» ىلع

 | لوعفم : ةأعاتم امأ . « ًاعاتما نم ةفوذحم ةفصب :قلغتم رورجمو راج : مكل

 : ٠ اقطم الوعفم نوكي نأ زوجي ًامنيشق يأ ةحستفلاب بوصنم - هجأل ل
 ًاضيأ لحأب قلعتم وهو «مكل» ىلع واولاب .فوطعم رورخمو راج : ةرايسللو

 . دي مكل لأ ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : ربلا ديص مكيلع مرحو ©

 ش ٠ | . اهبارعإ برعتو «رحبلا

 ىلع ينبم صقان ضام لعف : ماد . ةيفرظ ةيردصم : ام: ًامرح متمد ام ©

 . ةمسا عفر لحم يف لصتم ريمض : ءاتلا . عفرلا رمضب هلاصتال نوكسلا

 : «امل'و . ةحتفلاب بوصنم «ماد» ربخ : امرح . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 قلعم ةيفرظلا ةباين ىلع بصن لحم يف ردصم ليؤأتب : اهالت امو ةيردصملا
 , ةده ينعتو ًامرح مكماود ربلا ديص مكيلع مرح : ريدقتلا «مرحا لعنفلاب
 . ًامزح مكماود

 . نونلا فذح ىلع يتيم رمأ لعف : اوقتا . ةيفانئتسا .ةواولا يذلا شا .اوقتاو ©

 ؛ لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل

 :يلا .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفلأ هللا .ةقراف فلألاو

 : ةلالخلا ظفلل - تعن ةفص بصن لع يف حتفلا لع يثبم لوصوم مسا

 3ك ا



 عراضم لعف : نورشحت . نورشحتب قلعتم رورجمو راج : نورشحت هيلإ ©

 واولا .ةسمخملا لاعفألا نم هْنأل نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص :ةلمجلاو .لعاف بئان عفر لح يف لصتم

 ناقل كل ترك.
 © يع 1 رضا 0

 :ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لعج : ةيعكلا هللا لعج ©

 . ةحتفلاب بوصنم لوأ هب لوعفم : ةبعكلا . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف

 ةبعكلل نايب فطع : مارحلا تيبلا : سانلل ًامايق مارحلا تيبلا ©

 بوصنم " لعج ٠ لعفلل ِناث هب لوعفم : امايق . ةحتفلاب اهلثم بوصنم

 . ًامايقب قلعتم رورجمو راج : سانلل .ةحتفلاب

 رهشلا . ةفطاع : راولا : كلذ دئالقلاو يدهلاو مارحلا رهشلاو ©
 يأ رهشلل ةفص : مارحلا . «مارحلا تيبلا» ىلع فوطعم هب لوعفم : مارجلا 1

 رهشلا ىلع واولاب ةفوطعم : يدحلاو . جحلا ةيدأتل ًامايق مارجلا رهشلا لعج

 : دئالقلاو . دع ًنيرق يدق برت قو دأ يدا لعجو : رياقتب

 ينبم ةراشا مسا : اذ . ةحتفلاب : ا

 . دعبلل : . ًادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 أب بوصنم اضم لعق : المت . رج فرح ليتل ملا اللا : اوملعتل ©

 لحم يف لصتم ريمض : واولا . نونلا فذح هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم ْ

 . ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو نأو . ةقراف فلالاو لعاف عفر

 قلعتم رورجملاو راجلاو . احل لحم ال ةيردصملا « ْنأ ١ ةلص ؛اوملعت» ةلمجو
 :هريدقت فوذحم أدتيمل ًاربخ عفر لحم يف ؛كلذ» نوكت نأ زوجيو «كلذ» ربخب
 . كلذ هللا لمع يأ بصن لحم يف وأ . كلذ لمعلا

 : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ : ملعي هللا ّنأ ©

 اكاد



 ! ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ملعي . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم اهمسا

 عفر لحم يف «ملعي» ةلمجو . وه رم : هريدقت ًاناوج هيف تس يسع: هلعافو

 | دس مبصن لحم يف ردصم ليوأتب اهربخو اهمسا عم ]١و . «َّنَأ) ربخ

 ٍْ . «اوملعت» يلوعفم دسم
 بضن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: تاومسلا يف ام

 لؤصوم ةلصب قلعتم رورجيو راج : تاومسلا يف . ؛ ملعي» لعفلل هب لوعفم
 ةلص «تاومسلا يف رقتسا» ةلمجو . رقتسم وأ رقتسا : اهريدقت ةفوذحم

 00 ' اهل لحم ال لوصوملا

 / برعتو 6 تاومسلا يف ام ١ ىلع والاب ةفرطعم نو ضرألا يف امو ©

 الا . ديكرتو بصن فرح : نأ . ةيفانئتسا :'واولا : ّنأو .اهبارعإ

 . ميظعتلل برصنم 0 سا بلا فا: يلع هش لكب هل

 : روزجم ةيلإ فاضم : ءيش . ميلعب قدلعتم رورجيو راج : لكب . ةحتفلاب
 . ةنونملا ةمضلاب عوفرم «َّنأ  ربخ : ميلع . ةركن هلأل ةنوثملا ةرسكلاب

 *» متون بالا دهسا أ ا 048

 . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم هكأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوملعإ ©

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لبصتم زيمض : واولا

 ' ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نأ : باقعلا ديدش هللا ّْنأ ©

 | عوفرم ( نأ » ريخ : ديدش . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم ؛ نأ ' مسا : ةلالجلا

 1 ليوأتب اهدعب امو ْنأو . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : باقعلا . ةمضلاب

 . ديكأتلل « نأ ١ ترركتو « اوملغا» يلؤعفم دسم دس ردصم

 ' هديدش هلل نأ » لع فطعلا واوب ةفوطعم : ةلمجلا : ميحر روفغ هللا ّْنأو ©

 زوجيو ةمضلاب هلثم عوفرم روفغل - تعن  ةفص : ميحز . اهبارعإ برعتو
 . ّنأل ًايناث ًارخ نوكي نأ

 تاق؟
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 *» ونكون دئمَعصَو هلي ورَعَت 4
 :لوسرلا ىلع .اهل لمع ال يفن فرح :ام : غالبلا الإ لوسرلا ىلع ام ©

 : غالبلا .اهل لمع ال رصح ةادأ : لإ : مدقم ربخ عفر لح يف رورجمو راج

 . ةمضلاب عوفرم رخخؤم أدتبم
 ميظعتلل عوفرم ًادتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانعتسا : واولا : ملعي هللاو ©

 هيف رتتسم ريمض : هلعافو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ملعي . ةمضلاب

 . أدتبملا ربخ عقر لحم يف ؛ملعي» ةلمجو . وه : هريدقت ًازاوج

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: نومتكت امو نوديت ام ©

 : واولاو . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نودبت . هب لوعفم بصن

 . اه لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 لوعفم هنأل لحملا بوصنم وهو ًاراصتخا فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو

 . «نودبت ام» ىلع واولاب ةفوطعم : نومتكت امو . هنودبت ام : ريدقتلا .:هب

 ل يي
 : هلعافو نينكاسلا ءاقتلال هوو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق © .

 . تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : بيطلاو ثيبخلا يوتسي ال ©
 عوفرم عراضم لعف : يوتسي . احل لمع ال ةيفان : ال . -لوقلا لوقم

 :بيطلاو . ةمضلاب عوفرم لعاف : ثيبخلا . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضفلاب
 :٠ ةمضلاب هلثم ةعوفرم «ثيبخلا» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم .

 . يردصم فرح : ول . ةيلاح : واولا : ثييخلا ةرثك كيجعأ ولو © .
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 أ لضتملا بطاخملا ريم : فاكلاو . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : كبجعا

 : ثيينلا:. ةمضلاب عوفرم لعاف : ةرثك . مدقم هب لوغفم بصن لحم يف
 فرخ ةلط «ثيبخلا ةرثك كبجعأ ة ةلمجو . ةرسكلاب زورج هيلإ فاضم
 رج ففرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو اول» و '. اهل لحم ال يردصم
 ' ةرثكب كباجعا عم : ريدقتلا . ةفوذحم لاحب قلعتم رورجملاو راجلاو . ردقم

 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوقتا . ةيفانتسا : ءافلا : هللا اوقتاف ©

 . لغاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاغفألا نم هعراضم
 : ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا . ةقراف فلألاو

 ! هال ءايلاب بوصنم فاضم ىدانم : ينوأ . ءادن ةادآ : اي: بادلألا يلوأ اي ©
 ش . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : بابلألا . لاسلاركذملا عمجب قحلم ش

 ' 1 : ْفاكلا . نكمملا عقوت ديفي لعفلاب هبشم فرح : ّلعل : نوحلفت مكلعل ©
 : : نوحلفت . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . اهمسا ببصن لحم يف لصتم ريمض

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نوثلا تربشب عيفرم عياضم لعف
 . « ّلعل» ربخ عفر لحم يف ؟نوحلفت» ةلمجو

 لكك سراي .يناعالكتالا 0 ١
 4 لطي اهنا اوفر اب

 ' لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : يأ. ءادن ةادأ : : اونمآ نيذلا اهبأ اي ©
 .«يأ» نم لدب حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا 00 عيبا « اهلا و بصل

 أ ريم : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم:ضام لف :
 ' لم ال لوصوملا ةلص ؛اونمآ».ةلمجو .ةقراف فلألاو ل ل

 . ا

 ! موزجم عراضم لعف : اولأست .. ةمزاج ةيهان : ال : ءاهشأ نع اولأست ال ©
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 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو . نونلا فذح : همزج ةمالعو الب
 ةملكلا رج ةمالعو . اولأستب قلعتم رورجيو راج :ءايشأ نع .ةقراف فلألاو
 « ءيِبَش' يعابر اهلصأ نألو فرصلا نم ةعونمم اهنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا
 . ترصتخا مث ءاييشا ىلع تعمجف

 موزجي عراضم لعف : دبت . ماج طرش فرح : ْنِإ : مكؤست مكل َدِيُّت ْنإ ©

 : لعافلا بئانو . ةلعلا فرح هرخآ فذح همزج ةمالعو طرشلا لعف ْنِإب

 راجلاو . لوهجملل ينبم لعفلا نأل . يه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض
 لعف : مكؤست . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . ٌديتب قلعتم «مكل» رورجملاو
 . هرخآ نوكس : همزج ةمالعو نب موزجم هقازجو طرشلا باوج عراضم
 . يه : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض هلعافو نينكاسلا ءاقتلال هوو تفذحو
 . اهل لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج « مكؤستا ةلمجو

 : اولأست . مزاج طرش فرح : نإ . ةفطاع : واولا : اهثع اولأست ّْنِإو ©
 : واولا . نونلا فذح : همزج ةمالعو نإب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف

 قلعتم رورجمو راج : اهنع . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 .ارلاستيا 00
 . اولأستب قلعتم ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ : نيح : نآرقلا لّزْني نيح ©

 لعاف بئان : نآرقلا . ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : كلّزني

 . ةفاضالاب رج لحم يف «نآرقلا لّزني» ةلمجو . ةمضلاب عوفرم

 ةمالعو ْنِإب موزجم هؤازجو طرشلا بارج عراضم لعف : دبت : مكل ديت ©
 اناوج هيف رتتسم ريمض : لعافلا بتانو . ةلعلا فرح هرخا فذح :همزج

 .روكذلا عمج ةمالع ميملاو . ىدبتب قلعتم رورجتو راج :مكل .يه :هريدقت

 . اهل لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج ةلمجلاو

 .رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : افع : اهثع هللا افع ©

 : اهتع . هرخآ يف ةرهاظلا ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا

 . افعب قلعتم رورجمو راج
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 ٠ .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : هللا . ةيفانثتسا :راولا : ميلح روقغ هللاو ©

 : أدبتملل ٍناث رب وأ روفغل ةفض : ميلح .ةمضلاب عوفورم :أدتبملا ربخ :روفغ ش

 ١ . ةمضلاب عوفرم

 ** نيك ياو لقاك "< ٠١
 : حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لأس . قيقمت فرح : دنق : موق اهلأس دق ©

 ىلع ذوعي مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع :ينبم ريمض ؛اهلو
 اهنأس دق».ةلمجو . ةركن هنأل ةنوثملا ةمضلاب عوفرم لعاف : موق . ةلأسملا

 . ىلاعت هلوق .يف «قلطم لوعفم» ردقم ردصمل - تعن ب ةفص:بصن لحم يف «موق
 ريدقتلا اذه ىلعو . موق الأس دق ةلئسا اولأست ال يأ.« ءايشأ نع اولأست الد

 / 770. ردقملا ردصملاب ًاقلعتم « ءايشا نع» رورجملاو راجلا نوكي ىنعملاو

 : فاكلاو .. «موق» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجبو راج : حث مكلبق نم ©
 | فرج : مث . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 مضلا ىلع :ينبم صقان ضام لعف : حبصأ : نيرفاك اهب اوحيصأ ©
 راج: اهب . همسا عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال

 | عج هلأل ءايلاب بوصنم اهربخ : نيرفاك . «حبصأل زيخب قلعتم رورجمو

 ْ . درفملا نيونت نع ضوع : ؛نونلاو . ماس ركذم

 راع يسلب الو ةعامئاكا ليا

 © نكات العيار
 ينبم ٍضام لف : عرش يأ : لعج . ال لمعال ةيفان : ام: هللا لعج ام ©

 00 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا . حتفلا ىلع

 «لعجا لعفلل هب لوعفم : ةريحب . دئاز رج فرحا: نم : ةريحب نم ©

 -لاةكدل



 . نذألا ةقوقشملا ةقانلا يهو الع بوضصنم ًاظفل رورجم

 ىلع فطعلا تاواوب ةفوطعم ءاسأ : ماح الو ةلدصو الو ةيئاس الو ©

 . يفنلا ىنعم ديكأتل ةدئاز : ثالثلا تاءآللاو . اهبارعإ برعتو « ةريحب »

 . رهظلا يماحلا ةقانلا لحف يأ . يماح « ماح» درفمو

 ديفي لعفلاب هبشم فرح : َّنكل . ةيفانثئتسا : واولا : اورفك نيذلا ّنكلو ©.

 مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوضوم مسا : نيذلا . كاردتسالا

 هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف . . :لوصوملا ةلص : اورفك . ؛ْنكل»

 . ةقراف : فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب

 : واولاو . نونلا توبثب عرفرم عراضم لعف : بذكلا هللا ىلع نورتفي ©

 لع . « نكل : ربخ عفر لحم يف ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : بذكلا . نورتفيب قلعتم رورجمو راج : هللا

 «مه2و .ةمضلاب عوفرم أدتبم :رثكأ .ةيلاح :واولا : نولقعب ال مهرثكأو ©

 ال ةيفان : ال . هيلإ فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض

 لحم يف « نولقعي ال» ةلمجو . «نورتفي» بارعإ برعت : نولقعي . ال لمع
 لاح بصن لحم يف «نولقعي ال مهرثكأ) ةيمسالا ةلمجلاو . أدتبملا ربخ عفر

 . نولعفي ام نولقعي ال : ريدقتلاو . ًاراصتخا لوعفملا فذحو

 اندومي * ١
 © لول عك دراي آرفناب ناكزآوأ ايدل

 ةادأ نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : اذإ . ةيفانثتسا :راولا : مهل ليق اذإو © 1

 ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : ليق ء هطرشل ضفاخ ةمزاج ريغ طرش

 لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و ليقب قلعتم رورجمو راج : مهل . حتفلا ىلع
 . ماللاب رج

 ل ا١ةالال



 ةسمنلا لاعفألا نم هعراضم ّنأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اولاعت ©
 فئألاو .٠لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعاجلا واوب هلاصتالو
 لمع يف اولاعت» ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف ؛اولاعت مهل ليق» ةلمجو . ةقراف
 0 . . «ليق» لعفلل لعاف بئان عفر

 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . اولاعتب قلعتم رورجمو راج : هللا لزنأ اف ىلإ ©
 ظفل هللا .حتفلا ىلع ينبم:ضام لعف : لزنأ . ىلإب ربج لحم يف نوكسلا

 . امن لحم .آلءلوصوملا ةلص هللا لزنأ» ةلمجو .ةمضلاب هعوقرم لعاف :: ةلالجلا

 . .اولاعتب قلعتم رورجمو راج : لوسرلا ىلإ . ةفطاع : واولا : لوسرلا ىلإو ©

 1 واولا . ةععامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبمإ ضام لعف : اولاق ©

 يع طرق باوج هوا لجو . اق فلألاو : لعاف عفر لخم يف لصتم
 ًااضتخا فوذحم ريمض ؟«هللا لزنأ ام» يف لوصوملا ىلا دئاعلاو اهل لحم ال مزاج

 . هللا هلزنأ ام ىلإ : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم

 .  لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمحلا: اندجو ام اًئيسح © 1

 يف نوكسلا ىلع ينبم نيملكتملا ريمض ض «ان» و . ةمضلاب غوفرم أدتبم : انبسح

 كالا © مقرلا ريمصفب هلاصتال نيكسلا ىلع بم نام لعف : اندجو . أدتبلا

 ةلص «اندجو» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 1 . انافك : انبسحو .ااهل لحم ال لوصوملا

 : بوضنم هب لوعفم : انءابآ . اندجوب قلعتم رورجمو زاج : اًنءابآ هيلع ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف  نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض "ان» و. . ةحتنفلاب

 ؤاولا .:ماهفتسا ظفل يف راكتا فلأ ةزمهلا : ول وأ :: مهأبآ ناك ول وأ ©

 ' ولو مهؤابآ هيلع ناك ام مهافكأ : ىنعمبو . كلذ مهبسحأ اهريدقتو ةيلاح

 ' اهمسا : ءابآ . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف :ناك ؟نيلاض ءالهج اوناك
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 لمع ال ةيفان : ال . « ناك ؛ ربخ بصن لحم يف ةلمجلا : ًاثيش نوملعي ال ©

 . ةنونملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًائيش . لعاف عفر لحم

 برعتو «نوملعي ال١ لع فطعلا واوب ةفوطعم ةلمجلا: نودتهي الو «

 . اهبارعإ ش

 هسا ْدشبدعادِإ ]صقل نسف لعاوماج روع ٠١ 0 5 001 رن هلو ل لس 6 1
 * هتف جتنا

 يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : يأ . ءادن ةادأ : اي : اونمآ نيذلا اهيأ اي ©
 نم لدب حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . هيبنتلل «اه» و . بصن لحم

 : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونمآ . « يأ»

 لوصوملا ةلص « اونمأ» ةلمجو . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 . بارعإلا نم اهل لحم ال

 لوعفم :مكسفنأ .«اومزلإ ١ ىنعمب رمأ لعف مسا : مكيلع : مكسفنأ مكيلع ©

 ميملاو هيلإ فاضم رج لحم يف لصتم ريمض : فاكلا . ةحتفلاب بوصنم هب
 . ءارغإلل وهو مكسفنأ حالصإ اومزلا يأ . روكذلا عمج ةمالع

 عراضم لعف : مكرضي . اه لمع ال ةيفان : ال : لض نم مكرضي ال ©

 ميمو مدقم هب لوعفم بصن لحب يف لصتم ريمض فاكلا . ةعضلاب عوفرط
 ًاباوج اهنوكل ءارلا حتفب « مكرضي ال ١ نوكت نأ زوجيو . روكذلا عمج ةمالع
 ءارلا نم اهيلإ ةلوقنملا داضلا ةمضل ًاعابتا ءارلا تمضو ًاموزجم بلطلا .لعفل
 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ْنم . « مكررضي ال » لصألاو ةمغدملا

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لض .لعاف عقر لحم
 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص « لض» ةلمجو . وه هريدقت ازاوج

 . ةمزاج ريغ طرش ةادأ نوكسلا ىلع ينبص نامز فرظ : اذإ : متيدتها اذإ ©
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 . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ٍضاِنُم لعف : متيدتها

 ةلمجو . رزؤكذلا عمج ةمالع ميمو . لعاف عفر لح يف لصتس ريم : ءانلا

 زوجتو ٠ هائعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو .ةفاضالاب رج لحم يف «متيدتها»

 . .ًارخؤم .أدتبم « نمو ًامدقم ًابخ عفر لح يف مكرضي ال» ةلمج نوكت نا

 عقر لع يف ميظعشلل] رورجتو راج : هللا ىلا : اعيمج مكعجرم هللا ل

 ةحتفلاب ٠ بوصنم لاح :ًاعيمج .روكذلا عمج ةمالع 1 ل ةفاضالاب رج لع يف

 .ةمضلاب عوفرم عراضم لئف : مكتبتي . ةيفانثتسا ءافلا : متنك امب مكئبثيف ©

 :لحم ايف لصتم ريمض :فاكلاو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعابفلاو
 مسا ةام» و رج فرخ ءابلا : اب . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن

 ىلع ينبم نضام لعف : متنك . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم
 مسا. عفر لحم يف لصتم ريمض : ءاتلا . عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 :قلعتم «امبا رورجملاو راجلاو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ضقانلا لعفلا !ناك»
 .لوغقم هنال لحملا بوصنتم فوذحم ريمض (« ام لوصوملا ىلا دئاعلاو . ءىبنيب

 000 . هنولمعت : ريدقتلا هب

 'لحم يف لصتم ريمض : واولا . نوئلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولمعت ©
 : 8 «ناك» ربخ بصن لحم يف «نولمغتا ةلمحو لعاف عفر

 ”٠١ نآفاةيِصلادِحْ آللي كبك غانا .
 مكب ضال ماسح اعل أوك م

 كشكل مير هم امش را 2 و ولة /

  17نيود 12 1 هن 00#
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 .2ّيأ » نم لدب حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا .هيبنتلل « اهلو بصن

 لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف' :اونمآ

 .اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةاونمآ» ةلمجو .ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف

 رورجم هيلإ فاضم : مكتيب . ةمضلاب عوفرم أدتبم : ةداهش : مكئيب ةداهش ©

 . عمجلل ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو ةرسكلاب :

 ريغ طرش ةادأ نوكسلا لع ينبم نامز فرظ : اذإ : مكدحأ رضح اذإ ©

 مدقم هب لوعفم : مكدحأ . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : رضح . ةمزاج

 ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : فاكلا . ةحتفلاب بوصنم

 لحم يف «توملا مكدحأ رضح# ةلمجو . عابشالل مضلاب تكرح ريوكذلا عمج

 اذا . ريدقتب فوذحم طرشلا باوجو . ةداهشلاب قلعتم «اذإ)و .ةفاضالاب رج

 . كلذل مكبراقأ نم نيدهاش اوبختناف توملا مكدحأ رضح

 فرظ : نيح . ةمضلاب عوفرم لعاف : توملا : ةيصولا نيح توملا ©

 هبشو .ةرسكلاب هيلإ فاضم :ةيصولا .رضحب قلعتم ةحتفلاب بوصنم نامز

 . ارضح اذإ ١ نم لدب «ةيصولا نيح١ ةلمجلا

 . ىنثم هنأل فلألاب عوفرم «ةداهش» أدتبملا ربخ : مكنم لدع اوذ نانثا ©

 . ةفاضالل نونلا تفذحو اوذ» ىنثم هنأل فلألاب عوفرم نانثال ةفص : اوذ 1

 ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجوراج : مكنم .ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم :لدع
 نينثا ةداهش .٠ مكنيب ةداهش : :ريدقتلاو روكذلا عمج ةمالع ميملاو « نانثا ١ نم

 .نانثا دهشي نا مكيلع صضرف ايف : ىنعم ىلع ًالعاف «نانثا» برعت نأ زوجيو

 ةفوطعم : نارخآ . رييختلل فطع فرح : وأ : مكريغ نم نارخآ وأ ©
 : مكريغ نم . نارخآ نادهاش وأ ريدقتب اهلثم ةعوفرم «نانثا» ىلع واولاب

 ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فإكلا . نارخآب قلعتم رورجمو راج

 . عمجلا ةمالغ ميملاو

 ريمض : متنأ . مناج طرش فرح : نإ : ضرألا يف متبرض متنآ نإ ©

 لعفلا هرسفي فوذحم لعفل لعاف عفر لحم يف نركسلا ىلع ينبم لصفنم عفر

 ل_ 161١



 . .عفرلا ريم هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف :متبرض .هدعب روكذلا
 :باوجو روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحن يف لضتم ريمبض ءانتلاو
 حصيف رفش ىلع متنك ناو : ريدقتب يأ .هيلع لد:طرشلا' نأل فوذحم طرشلا

 'نكي ملو رفسلا يف توملا عقو نإ : ريدقتب وأ ... مكبراقأ ريغ نم انوكي نأ

 : نضرألا يف . ةيصولا ىلع نيبنجأ اودهشتساف . مكبراقأ نم دحأ مكعم

 ٠ . متيرضب قلعتم رورجمو راج

 'لعف : تنأصأ .ةفطاع : ء ١ : مكتباصأف : توملا ةبيصم مكتباصأف ©

 ريمض : فاكلا . ةنكاسلا ل ءاتب هلاصتال نوككسلا ىلع ينبم ضام

 ةبيصم . روكذلا عمج ةمالع.ميملا . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف لصتم

 . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : توما. ةمضلاب عوفرم لعاف
 ,توبثب عوفرم عراضم لعف : نوسبحت : ةالصلا دعب نم امهنوسبحت تت ©

 ! لحم يف لصتم ريمض ءاهلا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريم واولاو . نونلا
 ' : دعب نم .. هيبشتلا ةمالع فلآلاو داع فرح : ميملا ..هب لوعفم بصن

 ' . .١ ةرسكلاب رورخم هيلإ فاضم : ةالصلا . نوسبحتب قلعتم رورجيو راج

 , توبثب عرفرم عراضم لعف : نامسقي . ةيفانتسا : ءافلا : هللاب نامسقيف ©
 : هللاب . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض فلالا ةسمخلا لاعفالا نم هنال نونلا

 ا . نامسقيب قلعتم هب مسقم ميظعتلل رورجمو راج

 1 : متبترا : مناج طرش فرح : نإ: ًائمث هب يرتشن ال متبترا ْنِإ ©

 ! . ْنأِب مزج لحم يف طرشلا لعف «باترا» لعفلاو «متبرض» بارعإ برنعت
 !امهوشبحاف (يصداهش يف متبترا نإ : يأ .هانعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :يرتشن .اهل لمع ال ةيفان :ال .ةالصلا دعب نم

 :هب, : نحن :هريدقت ًابوجو هيف رتتسمريمض لعافلاو لقفلل ءايلا ىلع ةردقملا
 ال» ةلمجو .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًانمث . يرتشنب قلعتم رورجبو راج

 وأ فوذحم لعفل  لوقلا لوقم هب لوعفم ٍبصن لحن يف انمث هب يرتشن
 | يرتشن ال متبترا ْنِإ ١ ةلمجو نيلئاق هللاب مكل نامسقيف : ريدقتب لعفلا ردصمل
 .' بارعإلا نم احل لحم ال هيلع مسقملاو مسقلا نيب ةيضارتعا ةلمج « انمث هب
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 نضام لعف : ناك . ةيلصو : ول . ةيضارتعا : واولا : ىهرق اذ ناك ولو ©

 .ىوتملا يأ وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان
 ا فلج راسا فا لب عنا هيكل ا ل فاعل

 اذ ناك» ةلمجو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم :

 زوجيو ؛ ّْنِإ)» ىنعمب ةيلصو ول» تبرعأو ” احل لح ال ةيضارتعا ةلمج "يبرق

 :ريدقت .هانعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو ةمزاج ريغ طرش ةادأ برعت نأ

00 

 : متكن . يفنلا ديكأتل ةدئاز : ال .ةفطاع : اولا : هللا ةداهش متكن الو ©

 ةركاظلا ةحلا لعفلا مفر ةمالص اهارعإ برعتو «يرتشنا لع ةقرطحم ١

 رورجبم هيلإ فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةداهش

 هم هانا و لعفلاب هبشم ديكرتو بسن فرح : نإ: نيمثآلا نمل أذا اَنإ ©

 : ماللا : نمل . هل لمع ال باوج فرح : | .اهمسا بصن لحم يف لصتم

 الا هرج ةمالعو نب رورجم سأ : نيمكألا . رج فرح + نع هاو

 يف رورجملاو راجلاو . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل
 . ©« نِإ» ريخخ عفر لحم

 يجسد اهتم 041 36
 ٌئحساْن ص 2 أَم راماكفاعإ م نك ١ «ا/

 كب يأ 10
 «© نيا قمتم

 ضام لعف : رثع . اج طش فرح نإ . 0

 . علطا

 لسا 6م” ا



 :هبشم ديكرتو بصن فرح : َّنأ . رج فرح ؛ اّمْثِإ اقحتسا اهنأ ىلع ©
 فلألاو دانع فرح ميملا'. اهمسا بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو لعفلاب
 لضتنم يمض «فلألا#و حتفلا, ىلع ينبم ىضام لعف ':اقحتسا .هيبشتلا ةمالع

 :«(] اقحتسا» ةلمجو '. ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : (ثإ ١ لعاف عفر لحم يف
 رج لحم يف ردصم ليوأتب اهربخو اهمسا عم ؛.ْنأ» و « َنَأ» .ربخ عفر لحن يف

 ش . ؟رثعا لعفلل لعاف بئان عفر لحم .يف رورجملاو راجلاو . ىلعب

 ؛ لعاق : نارخآ . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : امهماقم ناموقي نارخآف ©
 ةكرخلا نع: ضوع نونلاو . هدعب ام هرفي هلعفو ىنثم هنأل فلالاب عوفرم
 ' لاعفالا نم هنال نوتلا توبثب عوفرم عراضم لعف : :ناموقي .درفملا مسالا يف
 ل يف «نافوقي» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض افلألاو . ةسمخلا

  مقيلف : زيدقتب « ناموقي نارخآف » ةلمجو ١ نارخآ ١ فوصوملل ةفص عفر

 ! : اهماقم . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باونج نارخآ نادهاش

 ًاماقم ناموقي : ريدقتب ردصملا نع بئان  ةحتفلاب بوضنم قلطم لوعفم
 ' . هيلإ فاضملا ناكم فاضملاو فوصوملا ناكم ةفصلا تميقأ مث اههماقم لثم
 . ةينثتلا ةمالع فلالاو داعلل ميملا ٠ ةفاضالاب رج لحم يف ءاهلاو

 ' مسا : نيذلا . رج فرح :نم : نايلؤألا مهيلع ٌقحتسا نيذلا نم ©

 ' ىلع ينبم ضام لعف : قحتسا . نمي رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم
 لح يف نييئاغلا ريمض «مه» و قحتساب قلعتم رورجمو راج : مهيلع . حتفلا
 فلالاب عوفؤم لعاف :. نايلوألا . عابشالل ةمضلاب ميملا تكرحو ىلعب رج

 «نايلوألا مهيلع قجتسا» ةلمجو . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ىنثم هنال
 . قحأ يأ !ىلوأ» ىنثم «نايلوألا» نأل ناقحألا مهيلع ىنج يأ لوضوملا ةلص

 . نارخآ نم ةفوذحم ةفصب قلعتم «نيذلا نم» و

 راج : هللاب . اهبارعإ برعتو «ناموقي» ىلع ءافلاب ةفرطعم : هللاي نامسقيف ©
 ' . نامسقيب قلعتم ميظعتلل رورجتو

 : انتداهش . اه لمع ال مسقلا باوج يف ةعقاو ماللا : ّقحأ انتذاهشل ©
 : قحأ .. ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض « ان » و .. 'ةمضلاب عوفرم أدتبم
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 4 لعفأ ١ نزو ىلع فرصلا نم عونمم هنأل نوني ملو ةمضلاب عوفوم أدتبملا ربخ
 . لعفلا نزوبو ليضفت ةغيص

 رج لحم يف لصتم ريمض ءاه لاو قحأب قلعتم رورجبو راج : امهتداهش نم ©

 . ةينثتلا ةمالع فلألاو داع فرح ميملا . ةفاضالاب

 لعف : اندتعا . امل لمع ال ةيفان : ام ١ ةيفانئتتسا : واولا : ائيدتعا امو ©

 لع ينبم لصتم ريمض «اناو .عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا

 ةيآلا يف ةدراولا «نيمثآلا نمل اذا ًانإ ١ بارعإ برعت : نيملاظلا نمل ًاذإ انِإ ©
 . ةقباسلا ةميركلا

 ناي 22 نأ اف اضيق جوع وهل وأ نأ ل ل

 نز يقفل اعنا َءآوأر أو اوعمس ًاوعمتاو هاو ًاوََُّأَك و مهند

 : ماللا . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ : ىثدأ كلذ ©

 فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ :ىندأ .باطخلل فاكلاو دعبلل

 . رذعتلل

 ْنأِب بوصنم عراضم لعف : اوتأي . بصنو ةيردصم فرح : نأ: اوتقأي نأ ©
 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريض واولا . نونلا فذح : هبصن ةمالعو

 «اوتأي) ةلمجو ردقم رج فرحب رج لح يف ردصم ليوأتب اهالت امو ناو ةقراف
 . ( نأ ١ ةلص

 راج : اههجو ىلع . اوتأيب قلعتم رورجيو راج : اههجو ىلع ةداهشلاب © .

 رج لحم يف لصتم ريمض « اه) و . ةداهشلا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو
 . ةفاضالاب
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 برعتو « اوتأي ىلع ةفوطعم : اوفاخي . ةفطاع : أ: درت نأ اوفاخي وأ ©

 لوهجملل ئنبم عراضم لعف : را. بصان يردصم فرح . اهنارعإ

 . ان: لحال «نأ» ةلص «ناهيا ٌدرت» ةلمحو :ةحيقلا هبصن ةمالعو نأ بوصنم

 ,لحت يف ردضم ليوأتب اهالت امو «نأ» ئ . ةمضلاب .عوفرم لعاف بتان : ناميأ ©

 ْ . «فاخيا لعفلل هب لوعفم بصن
 ,فانقم :'مهئاهأ ٠ ةحتقلاب بوصنم زي قامتم كم فرط : مهئاميأ دعب ©

 000 . ةفاضالل رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهإ و ةرسكلاب رورجم :هيل

 ىلع ينبم زمأ لعف : اوقت تا . ةيفانئتسا : واولا : اوعبمساو هللا اوقتاو ©
 أو لطم يمض واول ٠ ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح'
  ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا . ةقراف فلالاو لعاف عفر
 . اهبارعإ برعتو « اوقنا ىلع داولاب ةفوطعم : اوعمساو .ةحتفلاب

 ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا ةيقانئتسا :واؤلا : يدهي ال لاو ©
 ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يدب ٠ اهل لمع ال ةيفان : ال .ةمضلاب

 ' يدايبالا ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج هيف زتتسم ريمض 'لعافلاو لّقشلل ءايلا ىلع
 0 . أدتبملا ربخ عفر لخم يف «نيقسافلا موقلا

 د ثعن  ةفص : نيقسافلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفمل : نيقسافلا موقلا ©
 ١ ضوع نوتلاو ملاس ركذم عمج اهنال ءايلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم موقلل
 . درفملا مسالا نيونت

 نإ غلاك مس آلَمُ فيلل 0

 , لدب وهو :«هللا اوقتاو» هلوق يف بوصنملا نم لدب : موي : هللا عمجب موي ©

 : ةحئفلاب ٌثوصنم نامز فرظ وأ .. هعمج موي هللا اونقتاو : هريدقتو . لاتشا
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 ًابوصنم هب ًالوعفم نوكي نأ زوجيو . ذتموي مهيدهي ال يأ : يده ال :هلوقل

 عوفرم عراضم لعف : عمجي فاضموهو ركذا هريدقت رمضم لعفل ةحتفلاب

 رج لحم يف «هللا عمجب» ةلمجو .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا .ةمضلاب

 . ةفاضالاب

 ةفوطعم : لوقيف  ةحتفلاب برصنم هب لوعفم : لسرلا : لوقيف لسرلا ©
 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو اهبارعإ برعتو ؛عمجي» ىلع ءافلاب
 . وه

 مسا : اذام  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : مقيجأ اذام ©:

 ىلع ردصم باصتناب يأ هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا
 ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : متبجأ . «متبجأ ةباجإ ّيأ ١ ىنعم

 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءانلا . عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف بئان عفر لحم

 .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اولاق : انل ملع ال اولاق ©

 سنجلل ةيفان : ال . ةقراف فلالاو لعاق عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 راج : انل .بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم اهمسا : ملع . ؛ َْنِإ ١ لمع لمعت
 ال9 ةلمجو . انل نئاك ملع ال : ريدقتلا . فوذحملا «ال» ربخب قلعتم رورجمو

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف هانل ملع

 . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ: بويغلا مالع تنأ كنإ ©

 : تنأ . © َّنِإ مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو

 ريمضلل ديكوت بصن لحم يف يف حتفلا لع ينبم لصفنم عفر ريمض
 رورجم هيلإ فاضم : بويغلا .ةمضلاب عوفرم « نإ» ربخ : مالع .: «فاكلا»

 . ةرسكلاب

 ل ا6الب



 كلَ قيود ذآ سر يب 1١٠

 كو دهلاِفَس 0م فق حن بدو
 ننكذإو ليج ةلرلأو ةمكفلو بنحلا لعل

 22و د هلا زر نطؤو نر وكاو رز ةنكرلا
 ود ذب ل رول خخ ذاك قرصا 1

 وإنهم انكر رالف تيل مَع

 ' ب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع يتم نامز فرط: ذإ : للا لاق نإ ©

 ذل ةلعب تيل كم ينم نيام لف ١ لاق . ركذا هريدقت: فوذحم لعفل

 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «عمج موي# ةلمج نم لدب «لاق
 كج لعق يسيح لاق ةلججو . هوخأ ف ةرحاظلا ةمفلاب يظل عوفرم

 . ةيفرظلا 4ذإ) دعب اهعوقول ةفاضالاب

 لعاف :

 ىلغ ابصت لحم يف ىدانم : ىسيع ..ءادن ةادأ : اي: ميرم نبا ىسيع اي ©
 | 1ميرم .ةحبتفلاب بوصنم هنم لدب.وأ ىسيعل ةفص : نبا .«نبإ» ةكرح عابتا ش

 ١ نا نوجيو فرصلا نم عونم هنال ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلاب رورجم هيلإ فاضم

 ' . ابصن لج يف رذعتلل فلالا ىلع ردقملا مضلا ىلع ًاينبم «ىسيعا نوكي

 : وأ ةزدقملا.هتكرح ال ىدانملا لحم ريدقت ىلع ةحشفلاب ًابوضنم هل ًاتعن «نبالو
 . ًايناث ىدانم

 : - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا: كيلع يتمعن ركذا ©

 0 ةزيدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض هلعافو نوكسلا ىلع يتم رمأ لعف : ركذا

 ' ءايلاو ملكتملا ءاي لبق ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : يتمعن . تنأ

 ؛ وأ يتمعنب قلعتم رورجمو راج : كيلع . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض
 . ال ةفصب
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 رورجم : كتدلاو . رج فرح : ىلع . ةفطاع : واولا : ْذإ كتدلاو ىلعو ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو . ةرسكلا : هرج ةمالعو ىلعب ا

 . اه ةفوذحم ةفصب وأ يتمعنب قلعتم «كتدلاو ىلع و اهبارعإ قبس : ذإ

 ريمضب ةلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : سدقلا حورب كتدبأ ©

 . لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا . كرحت ا عفرلا
 قلعتم رورجمو راج : حورب . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض فاكلاو

 رج لحم يف «كتديأ» ةلمجو .ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم «سدقلا»و . كتديأب

 . اذإ9 دعب اهعوقول ةفاضالاب

 عوفرم عراضم لعف : ملكت . لاح بضن لحم يف : ةلمجلا : سائلا ملكت ©

 هب لوعفم : سائلا . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب

 دهملا يف تنأو ملكت : ىنعملا نأل لاح بصن لحم يف رورجو راج : دهملا يف ©أ
 . ًالفط وأ ةلوفطلا ةلاح يف

 يهو . ةلوهكلا ةلاح يف مهملكتو :يأ «دهملا يف» ىلع واولاب ةفوطعم : ًالهكو ©
 . ةحتفلاب ةيوصنم لاح

 : اهبارعإ برعتو «كتديأ ذإ: ىلع واولاب ةفرطعم : باتكلا كتملع ذإو ©
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : باتكلا

 ىلع فطعلا تاواوب ةفوطعم ءاسأ : ليجتإلاو ةاروتلاو ةمكحلاو ©

 . ةحتفلاب هلثم ةبوصنم «باتكلا»

 «ملكت» بارعإ برعت : قلخت .اهبارعإ قبس :ذإو : نيطلا نم قلخت نإو ©

 : نيطلا نم ةيفرظلا «ذإ) دعب اهعوقول.ةفاضالاب رج لحم يف «قلخت» ةلمجو

 . لوعفملا فذحو قلختب قلعتم رورجمو راج

 ىنعمب حتفلا ىلع ينبم مسا : فاكلا : ريطلا لثم ةئيه يأ : ريطلا ةثيهك ©

 ةئيه قلخت يأ قلطم لوعفمل وأ «قلخت» لوعفمل ةفص بصن لحم يف «لثم»

169 



 نورس هيلإ فاضم : ريطلا . ةردكلاب رورجم هيلإ فاضم : نيه . ةشيهك
ْ 0 

 ' رج لحم يف لضتم ريمض ءايلاو . قلختب رورجمو راج : اهيف خفنتف ين

 . اهبارعإ برعتو « نيطلا نم قلخت ١ ىلع ءافلاب ةقوطعم ': خفتتف . . ةفاضالاب

 . عتب قام دور راج اهيف

 .عوفزم صقان عراضم لعف : نوكت . ةفطاع : ء |: ينذإب ًاريط نوكتف ©

 (؛ نوكت ١ ربخ : ًاريط ٠ يي وج رغم ع ايس ةح
 0 . نوكتب قلعتم اهبارعإ قبس : ينذإب . ةحتفلاب بوصنم

 ٍ«ساتلا ملكت» بارعإ برعتو «قلخت» ىلع واولاب ةفوطعم : َهَمْكأْلا ءىربتو ©
 ىمعأ دلوي يذلا وهو

 1 يذإب . اهبارعإ برعتو ؛ةمكألا» لع رارلاب نرطعم : يشذإب صربألاو ©
 . 'ءىربتب قلعتم اهبارعإ قبس

 'بارعإ برعت : جرخت ذإ . ةفطاع : واولا : ينذإم ىتوملا جرخت ذإو ©
 ' . رّذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ىتوملا .«قلخت ذإ»

 ْ . جرختب قلعتم انبارعإ قبس : ىنذإب

 !بارعإ برعت : تففك ذإ . ةفطاع : راولا : ليئارسا ينب تففك ذإو ©
 :ملاسللا ركذملا عمجب قحلم هنال ءايلاب بوصنم هب لوعفم : ينب . «تديأ ذإ»

 نم الدب ةحتفلاب رورجم هيلإ فاضم : ليئارسا . ةفاضالل نونلا تفذحو

 ٍْ - نيونتلا - فرصلا نم عونمم هنال ةرسكلا
 : تنجح ذإ . تففكب قلعتم رورجمو راج : تانيبلاب مهتثج ذإ كنع ©

 لع يف نوكسلا لع يثيم نيئاغلا ريمسف «مه١ د « تديأ ذإ» بارعإ برعت
 . تئجب قلعتم رورجيو راج : تانيبلاب . هب: لوعفم بصن

 : نيذلا .حتفلا ينبم ضام لعف : لاق .ةيفانئتسا : نيذلا لاقف ©

 اف عفر لع يف منفلا لع ينم وصوم
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 ىلع ينبم ضام لعف : اورفك . امل لحم ال لوصوملا ةلص : مهثم اورقك ©

 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا

 رمض «مهاو «نيذلا» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : مهنم . .ةقراف

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا

 - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لح يف :ةلمجلا : نيبم رحس الإ اذه ْنِإ ©
 نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا :اذه .«ام» ىنعمب هل لمع ال يفن فرح :ْنِإ
 عوفرم أدتبملا ربخ : رحس . ال لمع ال صح ةادأ : آلإ .أدتبم عفر لحم يف
 . ةمضلاب هلثم عوفرم رحنسل - تعن  ةفص : نيبم . ةمضلاب

 ه2 نم رْفاَوَماَةرَة وسولوتيكا ١١ ١
 ىلع ينبم مسا : ذإ . ةفطاع : واولا : نييراوحلا ىلإ تيحوأ ذإَو ©

 . فاضم وهو ركذا : هريدقت رمضم لعفل هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا
 . كرحتملا عقرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تيحوأ

 قلعتم رورجيو راج : نييراوحلا ىلا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : ءاتلا

 نع ضروع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلا : مسالا رج ةمالعو . تيحوأب

 . ةفاضالاب رج لحم يف «تيحوأ » ةلمجو درفملا نيونت

 نوكت نأ زوجيو 6يأ ١ ىنعمب ةيريسفت انه : نأ : يلوسريو يب اونمآ نأ ©

 نأب نييراوحلا ىلا تيحوأ : اذه ىلع ريدقتلا نوكيف رمألاب تلصو ةيردصم |
 : يلوسرب .ةفطاع :واولا : يلوسربو .اونمآب قلعتم رورجمو راج : يب اونمآ

 رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو « يب ١ ىلع فوطعم اوئمآب قلعتم رورجيو راج

 راجلاو ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا نأو . ةفاضالاب

 يب ناهيالاب نييراوحلا ىلا تيحوأ يأ « ىحوأ ١ لعفب قلعتم رورجملاو
 : اونمآ امأ . اهل لحم ال ؛ نأ ١ ةلص « اونمآ » ةلمجو . مهترمأ يأ . يلوسربو
 واولاو ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف يهف

 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 باكا



 ' :واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : ارلاق : اًنمآ اولاق ©
 ؛ ىلع ينبم نضام لعف : انمآ . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 :نوكشلا ىلع: ينبم لصتم ريمض ؛ ان» و . نيملكتملا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 ' .اأ لوقلا .لوقم - هب لوعفم.بصن لحم يف «انمآ» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف

 لع ينم أ لع دهشا . :ةيفانئتسا : واولا : نوملسم اننأي دهشاو ©

 : ءابلا : اًننأب . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا
 لحلف لصتم ريمض انف و لمفلاب هبشم فرح : ١ نأ .انه ةدئاز تسيلو "رج

 'نونلاو ملاس ركذم عمج هنال واولاب عوفرم اهرب :نوملسم .2ّنأ» مسا بصن
 :ءايلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو « َّنأ» و . درفملا نيونت نع ضوع

 '. دهشاب قلعتم رورجملاو راجلاو نيملسم اتنوكب وأ انمالساب دهشاو يأ

 يبرأ كروكي ايزل 1
 #8 نينو نإ أَم امل سار د

 هللا لاق ذإل بارعإ بعت ميرم نبا ىسيع:اي نويراوحلا لاق نإ ©

 ؛ عفر: ةمالعو ةثاملا دعب ةرشاعلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «ميرم نبا ىسيع اي
 : ا ٠ ملاس ركذم عمج هنال واولا «نييروحلا»

 :لوقم- هب:لوعفم بصن لحم يف : اهالت امو ةلمجلا : كبر عيطتسي له ©
 'لعف : عيطتسي . بارعإلا نم هل لحم ال.ماهفتسا فرح : له - لوبقلا
 .لصتم ريغض فاكلاو ةمضلاب عوفرم لعاف : كبر . ةمضلاب عرفرم عراضم
 00 . ةاضالاب رج لع يف عتفلا لع ينم

 .عراشم لغف : لّزني ٠ بصان يردصم فرح : أ: انيلع لّزني نأ ©

 2 الج هيف رغم يمسغ لعافلاو ةسحفلا هبصن ةمالعر أب بوضنم

 أردصم ليوأتب : اهالث امو « ْنأ» و . لزنيي قلعتم زورجو راج: انيلع . وه
 .انيلع ةدئام لازنإ هتلأسول كبر كبحي له :ريدقتب هب لؤعفم: بصن لح يف

 دا575



 :ءامسلا نم .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةدئام : لاق ءامسلا نم ةدئام ©

 يضام لعف : لاق . « ةدئام ١ نم فوذحم ةفصب وأ لزنيب قلعتم رورجمو راج

 « لاق » ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم

 . امل لحم ال هيباوج

 رمأ لعف :اوقتا .- لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : هللا اوقتا ©
 لصتم ريمض واولا .ةسمخلا لاعفألا نم ةعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم

 بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف

 ينبم صقان ضام لعف :متنك .مناج طرش فرح : ْنِإ : نيذمؤم متنك نإ ©
 طرشلا لعف هنأل ْنإِب مزج لحم يف كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع
 :نينمؤم . روكذلا عمج ةمالع ميملاو اهمسا عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلاو

 درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هال ءايلاب بوصنم «ناك» ربخ
 اوقتاف نينمؤم متنك نإ : ريدقتلاو . هانعم مدقتل فوذحم طرشلا باؤجو .

 . هللا

 وكدلك نمور ”١١ 2 كي م رة ا 32 راسو مو -
 ا 2

 88  َنِرِهَتلَساَهيِلَع
 لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق ©

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : اهثم لكأت نأ ديرت ©

 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عرفرم عراضم لعف : ديرن
 ْنأِب بوصنم عراضم لعف : لكأت .بصان يردصم فرح : نأ . نحن
 : اهنم . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو

 بصن لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت امو « نأ ١ و لكأنب قلعتم رورجو راج

 را



 :. اهلل حم ال ةيردصملا « ْنأ» ةلص «لكأت» ةلمجو «ديرن» لعفلل هب لوعفم

 ْ برعتو «لكأن» ىلع واولاب ةفوطعم : نئمطتو : ملعناو انيولق نكئمطتو ©

 . اهيارعإ برعتو «لكأت» ىلع واولاب ةفوطعم ,: ملعنو .ةفاضالاب

 ' فرح يهو ةليقثلا « ّْنأ» نم ةفف : نأ . هنأ : ريدقتلا : انتقدص دق نأ ©
 فرج : ادق . هنأ ملعن : هريدقت رتتسم نأش ريمض همساو لعفلاب هبشم

 ' ًايوجيو رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضضام لعف :: انتقدص . قيقحت

 : «انتقدص» ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض « اناو .تنأ هريدقت

 عفر لحم يف : دقب . «نأ» نم تلصف.ءاعد ريغو فرصتم اهلعف هيلعف ةلمج

 بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهربخو اهمسا عم ةيردصملا «ْنأ» و «نأ» ربخ
 . ةلض : اهربخو «نأ» مسا نم ةفلؤملا ةلمجلاو .. ملعن ::يلوعفم دسم دس

 ٠ ٠ . اهل لحم ال «نأ»

 ؛ عراضم لغف : نوكن . ةفطاع : واولا : نيدهاشلا نم اهيلع نوكنو ©
 .نحن : هريدقت ابوجو رتتسم ريمض اهمساو . بوصنم ىلع فوطعم صقان

 : هلل نيدهاشلا نم نوكن ىنعمب لاح بصن لحم يف رورجمو راج :اهيلع
 . : نيدهاشلا نم . « اهيلع دهشن ١ يأ اهيلع نيفكاع ةوبنلاب كلو ةينادحاولاب
 ' ماس ركذم عمج هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو «نوكنا ربخب قلعتم رورجمو راج

 ش . درفملا يف ةكرجلا نم ضوع نونلاو

 نوت لاَ هَدْاَمَسلَعْلرز ضرما رمْنايِعْلاَم 5 ١١ 2 1 هس ع كا راس ا سو د ذآ 00
 مسك ل هس ل ع 00 نما لسا د 8

 4+ َنيِقزَراريَح تأ َفْرراَو كسي هوان انلَوذَل ايا
 : ىسيع . ؛اعد» يأ صقان: ضام لعف : لاق : ميرم نبا ىسيع لاق ©

 ىبنيعل -+تعن  ةفص : نبا ..رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف

 هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلاب رورجم هيلإ فاضم : ميرم .. ةمضلاب ةعؤفرم
 . الئاق هيراعدف يأ . فرصلا نم عونم

 س15



 ىلع ينبم ةفوذحم ءادن ةادأب ىدانم مسا : ةلالجلا ظفل : مهللا : انّير مهللا ©

 ةفوذحملا ءادنلا ةادأ نع ضوع هتياهن يف ةددشملا ميملاو بصن لحم يف مضلا
 ىدانم وهوا دعب ناث ءادن « ابر ١ و . طقف ةلالجلا ظفلب يصوصحم اذهو

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض هان» و ةحتفلاب «بوصنم

 - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لح يف ىدانملا عم ةلمجلا : اضيلع لزشأ ©

 رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم بلط ةغيصب ساتتلإ لعف : لزنأ
 . لزنأب قلعتم رورجمو راج : انيلع . تنأ هريدقت ابوجو

 : ءامسلا نم . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةدئام : ءامسلا نم ةدئام ©

 . ةدئام نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج

 عراضم لعف : نوكت . ةدئامل ةفص بصن لحم يف ةلمجلا : ًاديع انل نوكت © :
 : انل . يه : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض اهمساو ةمضلاب عوفرم 'صقان

 بوصنم «نوكت» ربخ : ًاديع . نوكتب وأ .«نوكت» ربخب قلعتم رورجيو راج
 . ةحتفلاب

 ريركتب كلذو «انل» نم لك نم لك  لدب رورجمو راج : انرخاو انلّوأل ©

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيملكتملا ريمض  لصتم ريمض ؛ ان» و لماعلا

 . اهبارعإ برعتو «انلوأ ١ ىلع واولاب ةفوطعم : انرخآو .ةفاضالاب

 راج : كنتم . ةحتفلاب اهلثم ةبوصتم ؛ ًاديع» ىلع واولاب ةفوطعم : كتم ةبآو ©

 .. اهنم ةفوذحم ةفصب وأ ةفوذحم ةياب فلعتم رورجمو ْ

 يف لصتم ريمض كانا و . اهلثم برعتو «لزنأ» ىلع وارلاب ةفرطعم : اذق اثق: راو ©

 لصفنم عفر ريمض : تنأ . ةيفانئتسا : واولا : نيقزارلا ريخ تنأو«©

 عوفرم أدتبملا رب ؛ ري ١ و . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم بطاخملل

 . ملاس ركذم عمج هنال ءايلاب رورجم هيلإ فاضم : نيقزارلا .ةمضلاب

1١5868 



 ١١6 كي دج 4 ومس ألام 7 119 0

9 00 
 يفرم لماف : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا:ىلع ينبم صام لعف : لاق : هللا لاق ©

 1 . ةمضلاب ميظعتلل

  :َّنإ - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لح يف ةلمجلا : مكيلع اهلّزنم ّينإ ©
 | ببصت لحم يف لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ن نإ :

 رج لح يف لصتم ريمض « اه » و ةمضلاب عوفرم اهربخ : اهزنم . اهمسا
 8 .روكذلا عمج ةمالع ميملاو اهزنمب قلعتم رورجمو راج : 0 .ةفاضالاب

 يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا .: ْنم . ةيفانئتسا: : ءافل :١ رفكي نمف ©

 . همزج ةفالعو نمب موزجي طرشلا لعف عراضم لعف : رفكي . أدتبم عفر لح
  طرشلا لغف اتلمجو . وه ه هريذقت ًازارج هيف رتتسم.ريمض لعافلاو نوكسلا

 0 .:«نم» ربت عفر يف هباوجو

 هعطاقنال بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم رفكيب قلعتم ناز فرظ : مكنم دعب ©
 راخأ :: مكنم .٠ اهدوهش دعب : ريدقتلا . هيلإ فاضملا فذحو ةفاضالا نع

 0 ميملاو «نم» لوصوملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو

 .اهبارعإ قبس :ّيإ . طرشلا باوج. دعب ةعقاو :::ءافلا : هيذعأ ينإف ©

 0 ا ةمضلاب عوفرم عياضم لعف
 ةلمجو .:هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو
 نرتقم مزاج طرش بارج «هبذعأ ّيإفا ةلمجو « نإ » ربخ عفر لح يف ؛هبذعأ»

 أ مزج لحم يف ءافلاب

 : ال . ةحتفلاب بزصتم قلطم لرعفم ًاييذعت يأ : آناذع : هّذعأ ال ًاباذع ©

 الفا ةلمجو «ًاباذع» ىلع دوعي ءاهلاو . اهبارعإ قبس :  هبّدعأ . ال لمع ال ةيفان

 ٍْ ْ . ًاباذعل - تعن  ةفص بضن لحم ف «ًادحأ هبّذعأ

 باككال



 رورجيو راج : نيملاعلا نم .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : نيملاعلا نم ًادحأ ©

 .ملاس ركذم عمج هلأل ءايلا مسالا رج ةمالعو «ًادحأل نم ةفوذحم ةفصب قلعتم ش

 . درفملا يف ةكرحلا نم ضوع نونلاو
 5-5 ا :

 ه1 هك . ا س1 ح1 "مة م 1 ا

 دوعن أكن وجد كف تََميناَسعي هما َقْؤَو ١١7
 درت سكن قيل سلام لوف نأ لنوم كبس وأ ّ 0211 و رج مس ل ماو ك2
 0011 2 در .ءلاس اوهحسر و< . هورك 2

 نا

 قبس : هدعب امو .ةفطاع : واولا : ميرم نيا ىسيع اب هللا لاق ذإو ©:

 . ةئاملا دعب ةرشاعلا ةميركلا ةيآلا يف هبارعإ

 :تنأ .بارعإلا نم هل لحم ال ماهفتسا فرح :ةزمملا : سنانلل تلق تنأأآ ©

 ضام لغف : تلق : أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض :
 ينبم لصتم ريمض ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 . « تنأ » ربخ عفر لحم يف « تلق » ةلمجو . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع

 . تلقب قلعتم رورجمو راج :سانلل ّْ

 هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : هللا نود نم نيهلإ يّمأو ينوذختا ©
 نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف :ينوذّخَتأ .- لوقلا لوقم -
 نون : نونلا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعفألا
 ةفوطعم : يّمأو . لوأ لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض : ءايلاو .ةياقولا

 ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم «ينوذختا» يف ءايلاو ملكتملا ريمض ىلع واولاب
 ناث هب لوعفم : يلإ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو ءايلا لبق

 نم . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ىنثم هنال ءايلاب بوصنم ؛ذختا» لعفلل
 ميظعتلل رورجم هيلإ فاضم : هللا . نيملال ةفصب قلعتم رورجمو راج : نود
 : . ةرسكلاب .

 الا



 ١ رتتسم ريمض : هلعافو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف ::لاق : كناحيس لاق ©

 : فوذحم لعفل قلطم لوعفم : كل ًاهيزنت يأ :كناحبس :وه هريدقت ًازاوج هيف
 يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو . ةحتفلاب بوصنم : حبسأ هريدقت

 لوقف - هب.لوعفم بصن لحم يف « كناحبس ١ ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم

 00 . - لوقلا

 اهانغم ّنأل مات عراضم لعف : نوكي . اهل لمع ال ةيفان : ام: يل نوكي ام ©
 0 . نوكيب قلعتم رورجمو راج .: يل . يغبني : انه

 ْنأِب بوصنم عراضم لعف : لوقأ ..بصان يردصم فرخ : ْنأ : لوقأ ْنأ ©

 «نأ» و . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا : هبصن ةمالعو

 ٠ «ْنأ» ةلص «لوقأ» ةلمحو «نوكي» لعاف عفر لح يف ردصم ليوأتب :اهالت امو

 : .. اهل لحم ال ةيردصملا

 بصف لع يف نوكشلا لع ينم لوصوم سا ام: :قحب يل سيل ام ©
 : اهمساو حتتفلا ىلع ينبم صقان ضام لغف : سيل . هب لوعفم
 :قحب : :سيل ربخب قلعتم رورجمو راج : يل . وه :هريادقت ًاناوج هيف رتتسم
 ' ريخ هلأل الع بوصنم ًاظفل رورجم مس : قح . ةدئاز رج فرح : ءابلا
 ىلا لأ ل يق شيفإس ذ ىلع «سيلاا

 ' ىلع ينبم 'صقان ضام لعف :تنك .مزاج طرش فرح : : هتلق تنك ْن ©

 يي لس يمص ءاغلو مزج لع يف رحنا عقرلاريمضب دلاصتال نوكسلا
 ؛ هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : هتلق .اهمسا عفر لحم يف مضلا ىلع

 : لعاف عفرا لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :ءاتلا .كرحتملا عفرلا ريمضب
 هلق" ةلجو . هب لودفم بصن لع يف مضلا لع يثبم لصتم ريحسف :قاو

 ا . «ناكر) ريخ بصن لحم يف

 : هتملع . قيقحت فرح : دق . طرشلا باوجل ةطبار : ءاملا : هتملع دقف ©

 | «هتملع دقف» ةلمجو ٠ حتفلا ىلع ينبم عقرلا ريمتفو تلق بارعإ برعت

 . مزج لح يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج
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 روم لمافلاو ةمضلاب عيفرم عياضم لعف : ملعت : يسفن يف ام ملعت ©

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم :١

 لحم يف لصتم ريمض ءايلاو رورجمو راج : .يسفن يف . هب لوعفم بصن لحم

 يف رقتسا ام : ريدقتب لوصوملا ةلصب قلعتم رورجملاو راجلاو . ةفاضالاب رج

 . رقتسم وه ام وأ يسفن

 ملعأ . اهل لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع : واولا : كسفن يف ام ملعأ الو ©

 رتتسم ريمض لعفلا لعافو « يسفن يف ام ملعت ١ بارعإ برعت : كسفن يف ام
 . ةلكاشملا قيرط مالكلا اذه يف هناحبس كلسو . انأ هريدقت ًابوجو هيف

 دعب ةعساتلا ةميركلا ةيآلا ةياهت يف اهبارعإ قبس : بودغلا مالع تنأ َكّنِإ ©
 . ةئاملا

 كنه ونيهان هيا مارك كفن ١
 ©« ينقطع كوريات نواف ميز

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تلق . اهل لمعال ةيفان : ام : مهل تلق ام ©

 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا . كرحدللا عفرلا ريمضب هلاصتال ١

 لحم يف نيبئاغلل ريمض «مهاو .تلقب قلعتم رورحجيو راج : محل .لعاف عفر
 . ماللاب رج

 نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :ام .ءانثتسا ةادآ :ًالإ : هب ينترمأ ام الإ ©

 « تلق » بارعإ برعت لوصوملا ةلص : ينترمأ ًالإب ىثتسم بصن لحم يف 0
 لحم يف لصتم ريمض ءايلاو . ةياقولا نون : نونلا .حتفلا ىلع ينبم ريمضلاو

 . ينترمأب قلعتم رورجمو راج : هب . هب لوعفم بصن

 لوعفم : هللا . اوهو» وأ ؟يأ» ىنعمب رمضمل ةيريسفت : نأ : هللا اوديعا نأ ©

 «اودبعا» امأ : نأب ريدقتب نأ نوكت نا زوجيو ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب
 . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نوئلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف يهف
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 « نأ: » نون تكرحو . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 اا . نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب

 ةحتفلاب بوصنم ةلالجلا ظفل نم لدب وأ - تعن - ةفص : مكيرو يّير ©
 : . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : ءايلا . ملكتملا ءان لبق ام ىلع ةردقملا
 لصتم ريمض : فاكلا .. ةحتفلاب بوصنم : بر . ةفطاع :.واولا :مكبرو

 ! هيفق 'لوقلا لوقمل ةبسنلاب امأ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لح يف
 ' ةيردصم « ْنَأ ١ نوكت نأ زوجي : لوقي يأر .. ةدئافلل انه اهركذا ءارآ-ةدع

 ىلع لوقلا لعف لمح .ىلع «اودبعا ْنأب».اذه ىلع ريدقتلا نوكيف رمألاب تلصو
 ! ينترمأ ام.آلإ مهترمأ ام :وه هب ينترمأ امآلإ ممل تلق اما ىنغم نإ يأ هانعم

 : « نأ» نوكت نأ زوجيو . مكبرو يب هللا اودبعا نأب هريسفت ميقتسي ىتح هب

 نأ: ىلع «مكبرو يبر هللا اودبعاب» ريسفتو . ًالدب ال ءاهلل نايب فطع ةلوصوم
 الو. ريسفتلا فرح امهنيب طسوتي نأ ريغ نم مالكلا هدعب ىكحي لوقلا لعف

 الإ محل تلقام : ىنعمب هللا اودسعإ نا آلا مه تلق ام : لاقي نأ زوجي

 ' ظفل دعب ةرسفملا ؛ نأ  عوقو :مهضعب زاجأ دقو .لاقت ال ةدابعلا ّنأل هتدابع

 ١ ًاريسفت اهغوقو .لوقلا اذه ىلع زوجيف هانعم يف ام ىلع اب رصتقي ملو لوقلا
 ' فرض ىلع لجو زع هللا ريمض ىلا رمألا لغنف دانسإ زوجيو . لوقلا لعفل
 : ىلاعت هللا نأكو ىرخأ ةرابعب هل هللا لوق ىتعم ىكح هنأك ىنعملا ىلا ريسفتلا

 ' ىسيع بر هللا اودبعا : ىسيع ناسل ىلع مهل لاق وأ يتدابعب ْمُهَرُم : هل لاق

 ؛ نع ىنكف ءمكبرو ير هللا اودبعا لاق مالسلا هيلع :ىسينع هاكح الف مكبرو
 ' رمألاب ردقي رمألا لعف عم ةلوصوم ؟نأ» تلعج ْنِإو ؛. هريمضب رهاظلا همسا
 لؤغفم بصن لحم يف رمألاو . هلل ةدابعلاب رمألا الإ مهل تلق ام.ليق هنأك اهب

 ١ سيلا لوقلل ًالوقم ةدابعلا لعج نأ ىلع «تلق» لعفلل يأ - لوقلا لوقم - هب
 1 : 1 1 . ديعبب

 ١ ىلغ ينبم صقان ضام لعف :تنك .ةفطاع :واولا : ًاديهش مهيلع تنكو «©
 ' ىلع ينبم.لصتم ريمض : ءاتلاو . كرجتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا
 ! ريمبَم ؟مهلو . رج فرح : ىلع : مهيلع .« ناك ١ مسا عفر لحم يف ممفلا
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 «مهيلعاو . ةحتفلاب بوصنم « ناكا ربخ : ًاديهش .ىلعب رج لحم يف نيبئاغلا

 ينبم صقان ضام لعف ماد : تمد . ةيفرظ ةيردصم : ام : مهبف تمد ام ©

 لحم يف لصتم ريمض : ءاتلاو . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا: ىلع
 اما» و «ماد» ربخب قلعتم بصن لحم يف رورجمو راج : مهيف . همسا عفر

 ةيفرظلا ةباين ىلع بصن لحم يف ردصم ليؤأتب اهربخو اهمسا عم «ةيردصملا
 يثوكم ةدم يأ ًايح يماود ًاديهش مهيلع تنكو : ريدقتلا . «تنك» لعفب

 . بارعإلا نم اهل لحم ال «ام) ةلص «مهيف تمد» ةلمجو . مهعم

 ىلع ينبم مزاج ريغ طرش مسا : ال . ةيفانعسا : ءافلا : يئقيقوت اًملف ©
 ةفاضم يهو باوجلاب ةقلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا
 برعتو . هيلإ فاضم رج لحم يف ةلمجلا : ينتيفوت . ©« نيح ١ ىنعمب ٍيهو

 . «ينترمأ ١ بارعإ

 .اه لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : مهيلع بيقرلا تنأ تنك ©
 . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف :. تنك
 ريمض : تنأ . «ناك» مسا عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا

 . « تنك ١ يف لصتملا ريمضلل ديكوت عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم
 هبارعإ قبس :مهيلع .هرخآ يف ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم «ناك» ربخ :بيقرلا

 . بيقرلاب قلعتم وهو

 لصفنم ريمض : تنأ . ةيفانتسا : واولا : ديهش ءيش لك ىلغ تنأو ©

 . ريخلاب قلعتم رورجيو راج : لك ىلع . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 .ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ديهش . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : ءيش

 ا دف ولع 1من ذاب هلت 14

 يرجو ف يسم يعض لالا هرخآ نوكس همزج 05 نب موزجب

 باالاب



 ْ , ٠ كوعشم بسن لع يف يناثلا ريض مدار . تنأ هريدقت

 'ديكوتو بصن فرح : نإ . طرشلا باوجل ةطبار : كدابع مُهنإف ©
 يش طابع . إف عسا بصت لع يف نيئاخلا ريس ؛مها و لعشاب ام

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : فاكلاو . ةمضلاب عوفرم « نا

 . اهئارعإ برعتو «بّذعت ْنِإ' ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : مهل رفغت نِإو«

 , يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و رفغتب قلعتم رورجمو راج : مه
 . انإب مزج لحم يف مزاج طرش باوج «كدابع مهنإف» ةلمجو.. ماللاب رج لح

 ' هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ.. ظرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : تنا كنإف ©
 . :وذلل مسا بصت لع يف حتفلا ىلع ينس لصتم ريمض : فاكلاو . لعنلا

 يف ريمضلل ديكوت بصن لع يف حتفلا لع ينبم لصفنم ريمسغ :تنأ
 ,«كّنإ»

 قلت ةقص : ميكفلا . ةمسشلاب يفرم ؟نإ بخ ميكحلا زيزعلا ©
 ' امو:كنإف» ةلمجو . نإل ًايناث ًاربخ نوكي نا زوجيو ةمضلاب هلثم عوفرم زيزعلل
 : . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاجأ طرش باوج «اهالت

 اليتم ُك كن دهم ترقيع قي مدلك ١4 ١
 0 هذ هو 02 ل

 يطفو ةتعاوصر و مهعةهاوذ ب نور
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 . عفرم لعاف ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا ىلع ينبم نضام لعف : لاق : هللا لاق ©

 ' . ةمضلاب ميظعتلل

 ! عفرب لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا : اذ . هيبنثلل : ءاحملا: موي اذه ©
 وج ةلعيأ . ةمصفلاب عوذرم وه هريحص فرذع ديل يع 3 نب داك أدتبم

 . فاضم موي" و ةاذه» ربخ عفر لحم يف موي

 : عفني .' هيلإ فاضم رج لحم يف : ةلمجلا: مهقدص نيقداصلا عفني ©

 بمالك



 هنأل ءايلاب بوصنم مدقم هب لوعفم : نيقداصلا .ةمضلاب عوفرم عراضم: لعف

 عوفرم لعاف : مهقدص . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج
 . هيلإ فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و ةمضلاب

 لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف اهالت امو «موي وه اذه» ةيمسالا ةلمجلاو
 . «لوقلا

 ماللاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مه: و . رج فرح : ماللا : تاّمِج مهل ©

 عوفرم رخؤم أدتبم : تانج . مدقم ربخ عفر لحم يف رورجملاو راجلاو
 . ةمضلاب

 .تاّنل - تعن  ةفص عفر لحم يف :ةلمملا : راهثألا اهتحت نم يرجت ©

 : اهتحت نم . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يرجت 03
 يرجت : ريدقتلا . راهنألا نم ةفوذحم لاحب وأ يرجنب قلعتم رورحجمو راج
 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «ءاه» و اهتحت ةنئاك رابمألا

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : رابتألا . ةفاضالاب

 ماس ركذم عج هنأل ءايلاب برصتم لاح : نيدلاخ : ًادبأ اهيف نيدلاخ ©
 :ًادبأ : نيدلاخب قلعتم رورجمو راج : اهيف .درفملا نيونت نع ضوع نونلاو
 ردصملا نع بان لبقتسملل رارمتسالا ىلع لديو حتفلا ىلع ينبم نامز فرظ

 ةيفرظلا ىلع ةبوصنم نوكت نأ زوجيو . « ًادبأ ًادولخ اهيف نيدلاخ » يأ
 . ةينامزلا

 ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مهنع هللا يضر ©

 لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . يضرب قلعتم رورجمو راج : مهنع .ةمضلاب

 . نعب رج

 ىلع ينبم لعفلاو ؛ مهنع هللا يضر ىلع واولاب ةفبطعم : هثع اوضرو ©

 ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا ءايلا ىلع رهاظلا مضلا ْ
 قلعتم رورجمو راج : هنع . ةقراف : فلألاو . لعاف عفر ل يف لصتم

 . اوضرب

 لاا



 ' .أدفيم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا :اذ : ميظعلا زوفلا كلذ ©
 : .وه مريدقت .فوذحم أدتبمل ربخ : زوفلا . باطخلل : فاكلاو .دعبلل : ماللا

 : .ةمضلاب ةلثم ةعوفرم زوفلل - تعن  ةفص : ميظعلا ٠ ةمنفلاب عوفرم

 . «كلذ» ربخ عفر لحم يف «ميظعلا زوفلا وه» ةيمسالا ةلمجلاو

3 
 2 أ 1 سو دامو 5 'لأر سب هَ 1

 ٠١ كيكودتز !اعوهو نهيفاَم ضر او تاوطصتلا كب ©

 ! عفر لحم يف ميظعتلل رورجبو راج : هلل: ضرألاو تاومسلا كلم هلل ©
 ! هيلإ فاضم : تاومسلا . ةمضلاب عوفرم رمخؤم أدتبم : كلم . مدقم ربخ

 . اهلثم ةرورجم «تاومسلا» ىلع واولاب ةقوطعم : ضرألاو . ةرسكلاب رورجم
 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسإ : ام . ةفطانع واولا ::نهيف امو ©

 , : يف: نهيف . نهيف ام لك ىلع قلطملا مكحلا وأ ثوكلم هلو : ىنعملا نأل

 !راجلاو يفب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم تابئاغلا ريمض « نه» و . رج فرح

 'وه وأ رقتسا امو .: اهريدقتو ةفوذحملا لوصوملا ةلصنب قلعتم رورجملاو

 ؛ لضفتم ريمض : وه . فطع فرح : واولا : ريدق غيش لك ىلع وهو ©
 ا ريدقب قلعتم رورجمو راج : لك ىلع . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 .ةرفاظلا ةمضلاب عوفرم أدتبما ربخ :ريدق ٠ ةرسكلاب رورجم ,هيلإ فاضم : :ءيف

 : . هرخآ ىلع

3 2 
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 4 ماعنألا ةروس بارعإ »

 طوب 20 فراس كم 2 و و قرع
 رولات باعوا نوصل كورد ١

 #4 َنوركم هر اوروك ردا 0 5 9 ا هرس و ه2

 يف ميظعتلل رورجيو راج : هلل . ةمضلاب عوفرم أدتبم : دمحلا : هلل دمحلا ©

 . أدتبملا ربت عفر لحم

 ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا : ضرألاو تاومسلا قلخ يذلا ©

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قلخ . هلل «تعن» ةفص رج لح يف نوكسلا

 بوصنم هب لوعفم : تاومسلا .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 : ضرألاو . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب

 . ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةيوصنم فطعلا واوب تاومسلا ىلع ةفوطعم
 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص « اهدعب امو قلخ» ةلمجو

 «ضرالاو تاومسلا قلخ» ىلع واولاب ةفوطعم : روكلاو تاملظلا لعجو ©

 وأ قلخ :هانعم ْنأل دحاو لوعفمل انه ىذعت «لعج» لعفلاو .اهبارعإ برعتو
 . ريص : هانعم ناك اذا نيلوعفل ىدعتيو دجوأ

 دعب هب اولدعي نأ داعبتسا : هانعم فطع فرح : مث : اورفك نيذلا مث ©

 عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . هتردق تايآ حوضو

 لعف يهو امل لحم ال لوصوملا ةلص : اورفك . دمحلا : هلوق ىلع فوطعم
 لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام
 . ةقراف فلألاو لعاف عفر

 لحب يف نيبئاغلا ريمض «مه» و اورفكب قلعتم رورجمو راج : نولدعي مهيرب ©

 ريمض : واولاو . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولدعي .ةفاضالاب رج
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 ,قأ .هتمعن نورفكيف ًامانصأ مهرب نوواسي ىنعمب لعاف عفر لحم يف لصتم

 , لح يف ؟نولدعي» ةلمجو ادتبس عفر لحم يف «نيذلا» و .ة . ةيفانثتسا ( مث) نوكت

 . هييخ عفر

 هه وكرت وشر اَكَعْصق ٍنطرَمحَتلَ ىلع ١ 8 2 و 03 درو رتكير 1
 . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : ره: يذلا وه ©

 ١ . ريخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لؤصوم مسا : يذلا

 ؛ ريمبض لعافلاو حتسفلا ىلع ينبم ضام لعف : قلخ : نيط نم مكقلخ ©
 لضتم ريمض : فاكلا . هناحبس هيلع دوعي وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 راجأ : نيط نم . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . هب لوغفم بصن لحم يف
 ْ 1 ٠ ةينايب نمو .. فاكلا نم لاحب قلعتم رورجمو

 .عتفلا ىلع ينبم ننام لعف : ىضق .. فطع فرح : مث : ًالجأ ىضق مث ©

 | . وه : هريدقت ًالاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلالا ىلع ردقللا
 لحم ال لوصوملا ةلص ؛مكقلخ# ةلمجو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : الجأ

 ٍْإ . اه

 ' ةركن وهو ةمضلاب عوفرم أدتبم : لجأ . ةيفاعسا : وأولا : ىمسم لجأو ©

 هرب ' لع رخأتي مل كلذل ةفرعملا براق هفصو دعب - فوصوم - ةصخم

 ' فِألا ىلع ةردقملا ةمضلاب هلثم عوفرم لجأل - تعن - ةفص : ىمسم

  (ايظعت هدنع ىمسم لجأ ّيأو» ىنعملا ّنألو . اهنيونت لبق رذعتلل وصقل ا

 ؛ مالك نم لوقنم مالكلا ْنأ وه أدتبملا ريخأت مدعل رخخآ ببسو . ةعاسلا نأشل
 نع مالكلاب لدع الف هدنع ىمسم ًالجأو ًالجأ ىضق مث :: لصالا ناكو رخآ

 نم .ةناكمب رقأو ءادتبالاب يناشلا عفر نيلجألا نيب ًازِييمت يدارفإلا فطعلا

 . ليقو . ةمايقلا لجأ يناشلاو توملا : لوألا لجألا ىنعم نأل . ميدقتلا

 ' لوألا لينقو . ثعبلاو توملا نيب ام يناثلاو « توملاو قلخلا نيب ام لوألا

 لاا م١ توملا يناثلاو مونلا

 باالك



 لحم يف لصتم ريمض ءاحلاو فاضم وهو ةحيتفلاب بوصنم نامز فرظ : هدفع ©

 . ًادتبملا ريخ عفر لحم يف « هدنع» ةلمجلا هبشو ةفاضالاب رج

 نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : متنأ . ةفطاع : مث ؛ نورتمت متنأ مث ©
 واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف : نورتمت . أدتبم عفر لحم يف

 «متنأ) 'ربخ عفر لحم يف « نورتمت» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 . نوكشت ىنعمب

 ©« نبيل حف[ ضلال ِف كيرلا ضاره +
 لع يف لا لع يس لصتم يعض رع. ةقطام : وإلا: هللا وهو ©

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم ريخ : ةلالجلا ظفل هللا . أدتبم ٍْ

 زوجيو . هللا مسا ىنعمب قلعتم رورجتو راج : ضرألا ْيفو تاومسلا يف ©

 تاومسلا يف ةنأو هللا هنأ ىنعم ىلع ربخ دعب ًاربخ ؛تاومسلا يف هللا» نوكي نأ

 يف ١ ىلع ةفوطعم : ضرألا يفو . (هيف اب ملاع هنأ : ىنعمب ضرألاو
 . ©« تاومسلا

 : لعافلاو . ةمضلاب عيفرم عراضم لعف : ملعي : مكرهجو مكّرس ملعي ©
 عفر لحم يف «اهدعب امو ملعي» ةلمجو . وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض :

 ادعي ًاربخ عفر لحم يف ةيئادعبا ةلمج نوكت نأ زوجيو . أدتبملل ثلاث ربخ
 فاكلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مكرس . ملعي وه : ىنعمب فوذحم

 : مكرهجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لضتم يمض

 . اهبارعإ برعتو «مكرسا» ىلع واولاب ةفوطعم

 ىلوألا «ملعي» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : ملعيو : نويسكت ام ملعيو ©

 لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . اهبارعإ برعتو
 :واولاو . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف . لوصوملا ةلص : نوبسكت .هب

 لوعفم هنأل بصن لحم يف ريمض دئاعلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 . نوبسكت . ريدقتلا . هب

 لالالا



 #4 َنيِضْعُم معو اك 5 5007
 : يضمها اكسل بكِ ومو د 12 تام و

 للف يأت ٠ اه لمع ال ةينفان ؛ ام . ةيفانئتسا : رارلا : مهيتأت
 ريم ؛مد) د لقفل اهروهظ نم عنم ءايلا ىلع ةردقمل ةملغلاب عضر» عباضم

 ؛ يآ . قارتتسالا ديفتو دئا رج فرح : نم : مهبر تايآ نم ةيآ نم

 ضيعبتلل رج فرح : نم . «ينأت لعاف هنأل الخ عوفرم ًاظفل رورجم مسا
 : ر . ةرسكلا هرج ةمالعو نمب رورجم : تايآ . مهبر تايآ ضعب يأ

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . :ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم
 لع ينبم صقان ضام لعف : اوناك . ال لمع ال ٌرصح ةادأ : الإ : اوناك الإ ©

 1 . ةقراف فلالاو اهمسا عفر لحم يف لصتم زيمض واولا . مضلا

 / «ناك» ربخ : نيضرعم . «ناك» ربخب قلعتم رورجيو راج : نيضرعم اهنع ©

 ١ ...درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلاب بوصنم

 *» وتس إذهب ويلوَقوموم دامو اوّدكَدَمُف 0

 ١ األ ردقنم طرش باوج يف ةعقاو وأ ةطبار : ءافل ٠:١ قحلاب اوبزك دقف ©

 ! تايآلا نع نيضرعم اوناك ْنِإ : هريدقت فوذح مدقتم مالكل باوج يف ةعقاو
 : هلاضتال مِضلا ىلع ينبم ضام لغف .: اوبذك . قيقحت فرح :دق .اوبّذك دقف
 . ةقراففلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : قاولا . ةعامجلا واوب

 0 . نورجو راج : 'قحلاب

 ' هوه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لغافلاو حتفلا ىلع ينبم : مهءاج امل ©
 : راجلاو . هب لوعفم بضن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض (مه»و
 . ميركلا نآرقلا قحلاب دارملاو : اوبذكب قلغتم «قحلاب» رورجملاو

 فيوست فرح :فوس . ؛دقفا يف اهبارعإ قبس : ءافلا : مهيقأي فوسف ©

 ل اال4



 لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :مهيتأي - لابقتسا -

 . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه»و

 ةغل ىلع واولاب ةملكلا تبتكو ةمضلاب عيفرم لعاف : ءابنأ :. اوئاك ام ءامذأ ©

 : ام . ةفاضم ةملكلاو ةعامجلا واوب ًاهيبشت فلألا اهدعب تديزو ؛مخفي» نم

 :اوناك .ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «يذلا» ىنعمب لوصوم مسا

 لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال :مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف

 ال لوصوملا ةلص «اهالت امو اوناك» ةلمجو . ةقراف فلألاو اهمسا عفر لحم يف

 . اه لحب

 . قحلا ىلع دوعي ءاملاو نوئزهتسيب قلعتم رورجمو راج : نوئزهتسي هيب ©

 يف لصتم ريمض : واولاو . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوئزهتسي

 . «ناكا ربخ بصن لحم يف « نوثزهتسي» ةلمجو . لعاف عفر لحم

 ضلك ستورق طولك اككمأ كاذبا <
 رالي اردَيمِهلَع ملزوم كَم 07

 اَنق ميسي ماناَقَأَوَمِييودٍمكُككَح منكم مهكر

 نو نيرا

 يفن فرح : مط ريرقتلا هانعمو ًاظفل هل ماهفتسا فلأ : فلألا : مك اوربي ملأ ©

 نونلا فذح : همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : اوري . بلقو مزجو
 ىلع ةينبم ةيربخ : مك .ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض 'ؤاولاو

 بلقلا ةيؤر نم ةاوري» و «كلهأ ١ لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا
 . رظنت ىنعمب ىلإب يدع دقو

 هان" و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : مهلبق نم انكلهأ ©

 وأ انكلهأب قلعتم رورجمو راج : مهلبق نم . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 نيبئاغلا ريمض «مهاو ينايب رج فرح «نما و ةيربخلا «مك» نم ةفوذحم لاحب

 . ةفاضالاب رج لحم يف

 اال



 .ننامز لهأ نم : ىنعملاو . هنم لدب وأ 'مهلبق نم» بازرعإ برعي : نرق نم ©

 .. رصع لهأ نم وأ

 ' .'نرق يأ نامز لهأل ةفصب . رج لم يف : ةلمجلا : ضرألا يف مهانكم ©

 ٠ لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . ةانكلهأ» ابارعإ برعت :اًنكم

 ٠ ضرألا يف نكمتلل يأ مهانكمب قلعتم رورجتو رانج : ضيألا يف هب

 ٠ بنصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: .مكل نكمت ملام «©

 ' ىلا ىدعتي . انحنم .: انه هانعم ةانكم» نأل . !نّكم١ لعفلل ٍناث هب لوعفم

  ملب موزجم عراضم لعف : نكمن . بلقو يفنو مزج فرح : مل . نيلوعفم
 | قلعتم رورججو راج : مكل . نحن يدش يرجي هف تش ريق: لعافلاب

 ٠ انانكلهأل "بارعإ برعت : انلسرأ . ةفط عب والا : ءامسلا انلسرأو . '

 ةحيقاب بوصمم هب لوعفم :ءاسلا . ْ

 | لحم يف نييئاغلا ريمض «مهنو . انلسرأب قلعتم رورجمو راج : ًارارادم مهيلع ©

 ,ًاقلطم ًالوعفم نوكت نأ زوجيو ةحتفلاب بوصنم لاح : ًارردم . ىلعب رج

 ش 07 ردت ثويغلا مهيلع انلسرأ يأ ىنعملا هرسفي فوذحم لعفل

 بارعتو « ءامسلا انلسرأ» ىلع واول لاي ةفوطعم : يرجت ناهنألا انلعجو ©

 . لغافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يرجت .اهارعإ

 00 لاح بصن لحم يف « يرجت ٠ ةلمجو . يه هريدقت ًالاوج هيف رتتسم ريمض

 : وأ انّلوح : ىنعمب «انلعج» رسف ولو ادجوأ» ىنعمب ب انه «لعجاا لعفلا نأل

 . انلعخل - ًايناث هب ًالوعفم - بصن لحم ف: ةلمجلا تناكل انريص

 ' ىلغ ينبم نيبئاغلا ريمض ؟مه» و . يرجتب قلعتم رورجتو راج : مهتحت نم ©

 : ش : . ةفاضالاب' رج لحم يف نوكسلا

 ريمض «مه» و اهبارعإ قبس : انكلهأ . ةفطاع : ءافلا : :مهيونزب انكلهأف ©

 : رورجمو راج : مهبونذب .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا

 1 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهذ و . انكلهأب قلعتم
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 بردو ؛مهلي نم اكلمأل لع داو ةفوطعم ؛ مهدعب نم انأشنأو .٠

 ةيوصنم انقل ةفص : نيرخآ . ةحضفلاب بوصنم هب لوعشفم : نيرخآ ارق .٠

 . درفملا ةكرح نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج اهنأل ءايلاب

 © يسرح كح

 لل الل عج رض طي فر هول. يقسم ١ قلت ولو »
 نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض « ان » و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 . لعاق عفر لحم يف

 هب لوعفم : ًاباتك . انلزنب قلعتم رورجمو راج : ساطرق يق ًاباتك كيلع © .
 «ًاباتك» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : ساطرق يف .ةحتفلاب برصنم |

 . قرو ىلع يأ ساطرق يف ًابوتكم : ريدقتب

 مضلا ىلع ينبم ضام لعف : هوسمل . ةفطاع : ءافلا : مهيدبأب هوسملف ©

 ريمض ءالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتالا

 رورجمو راج : مهديأب . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض ؛مه» و هوسملب قلعتم
 . لزن ىلع ةفوطعم «هوسملا ةلمحو

 ينبم ضام لعف : لاق .«ول» باوج يف ةعقاو : ماللا : اورفك نيذلا لاقل ©

 . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . حتفلا ىلع
 لاقل» ةلمجو . ةقراف فلألاو «اوسلا' بارعإ برعت لوصوملا ةلص : اورفك
 ٠ بارعإلا نم اش لخ ال اج ريغ طرش باوج ؛نيثلا

 - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لح يف :ةلمجلا : نيبم رحس الإ اذه ّْنِإ ©
 نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا :اذه .هل لمع ال «ام» ىنعمب يفن فرح :ّْنِإ
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 :عوفرم أدتبملا ريخ : نحس . ال لمع ال رصح ةادأ : الإ: أدتبم عفر لحب يف
 1 ' | . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم رحسل - تعن  ةفص : نيبم .ةمضلاب

 : هوب 2 20226 رب هاد وم 1

 . ذرطيال تراحم الر أوأو كاملا اواو ١
 !واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق .: ةفطاع ::واولا : اولاقو ©

 00 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا

 «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : كلف هيلع .لزنأ الول ©

 !صضام لعف .:. لزنأ . هل لمع ال ضرع فرح وهو « اله » ىنعمب : الول

 :: كلم .لزنأب قلعتم رورجبو راج : هيلع . حتفلا ىلع يتبم لوهجملل ينبم

 ْ . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان

 عناج ريغ طرش فرح : ول . فطع فرح : واولا : اكلم انلزنأ ولو ©

 ينبم لصتم ريمض هاناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انلزنأ

 ؛ ١ . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاكلم .لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 يضقل» ةلمجو . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : رمألا . ختفلا ىلع لوهجملل

 00 . اهل لح ال مزاج ريغ طرش باوج ؛ رمألا
 !لعف : نورظني .اهل لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع : مث: نورظني ال مث ©

 1 ْ . لعاف عفر

 *> نوم هلع اكسو لعبه مك هلع ١ و 0 1 رغب كو سوارا مم تر ا
 ' نوكبلا ىلع ينبم ضام لعف :هانلعج .ةفطاع :واولا : ًاكلم هانلعج ولو ©

 ' ءاهاؤ: لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «.ان »و انب هلاصتال
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 . «لعج# ليوحتلا لعفل ِناث هب لوعفم : اكلم . مزاج ريغ

 برعت ؛ الجر هانلعج و « ول ؛ باوج يف ةعقاو : ماللا : ًالجر ةائلعجل ©

 لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «ًالجر هانلعجل ؛ ةلمجو «ًاكلم هانلعج» بارعإ
 . انطلخ : ىنئعمب «انسيل» و . احل

 : مهيلع . اهبارعإ برعتو «انلعحلا ىلع واولاب ةفرطعم : مهيلع انسبللو ©
 . لعب رج لحم يف «مه» و ائسبلب قلعتم رورجو راج

 لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: نوسبلي ام ©.
 توبثي عوفرم عراضم لعف يهو ال لحم ال لوصوملا ةلص : نوسيلي . هب '

 . لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا

 كوم اوال 02 00 رم كا اوم هك | رد ع حد م : “710
 ٠٠ دوز هشيديأف كمي أيران كت سر يرهتسادقلو :8

 :دق . ديكوتلاو ءادتبالل : ماللا : دقل .ةيفانئتسا :واولا : ءىزهتسا دقلو ©

 . نينكاسلا ءاقتلال «دق» لاد ترسكو

 نم . لعاف بئان عفر لحم يف رورجمو راج : لسرب : كليق نم لسري «
 لاح بصن لحم يف وأ «لسر» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : كلبق

 رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو .كلبق نم اولسرأ يأ فوذحمب قلعتم

 . ةفاضالاب

 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قاح . ةيببس : ءافلا : نيذلاب قاحف ©

 رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . رج فرح ءابلا :نيذلاب
 . قاحب قلعتم رورجملاو راجلاو .ءابلاب

 ىلع ينبم ضام لعف : اورخس . اهل لحم ال لوصوملا ةلص : مهثم اورخس ©

 فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا

 . «نيذلا» لوصوملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : مهنم .ةقراف©
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 ؛ لحم ف ؛قاح# لعاف . نوكسلا ىلع ينبم لوصزم مسا : ام : هد اوثاك ام ©

 | ينبم صقان ضام لعف : اوناك . مهئازهتسا لابو مهب قاخف : ىنعمب عفر
 اهمشسا عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةبعاجلا واوب:ةلاصتال مضلا ىلع

 ش . نوئزهتسيب قلعتم رورو راج : هب . ةقراف فلالاو

 لحب يف لضتم ريمض واولاو ننلا تربثب عوفرم عياضم لعف : نوئزهتسي ©
 . 4 ناك» ريخ بصن لح يف : ةلمجلاو . لعاف عفر

 2 31د "+ تس و

 *» َنْذَحْلاة بيع ف يار ظ اوف رالف اوي 7١١
 .وارلا تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق : ضرألا يف اوريس لق ©

 لعف : اوريس .تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلإو نينكاسلا ءاقدتلال

 ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال نونلا فذح ىلع ينبم رمأ

 قلعتم رورجمو راج : ضرألا يف . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 ْ 0 : 1 . اوريسب

 , بزعتو «اوريس» ىلع ةفوطعم : اورظنا . ةفطاع ::مث : افيك اورظنا مث ©

 :« ناك ١ رب ٍبصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : فيك . اهبارعإ

 ...  .'ةرظنا» لعفلل هب لوعفم بصن لح يف اهالت امو «فيك» و .مدقم

 : ةبقاع . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك : نييذكملا ةبقاع ناك ©
 'عمج هنأل ءايلاب رورجم هيلإ فاضم : نيبذكملا . ةمضلاب عوفرم « ناك ١ مسا

 00 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم

 . ةزكعلا متلو نبك ول فلا رتوعتلا ِفاَمَنْيلُف "١
 ليس ل نا يف 22

 © نيو لهفه ا ورركَبؤلا ديف بيرال ميار

 .نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ؛ ضرألاو تاومسلا ف ام نمل لق ©
 .تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقنلال هوا تفذحو
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 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا « نم» و رج فرح : ماللا : نمل

 ىلع يئبم لوصوم مسا : ام . مدقم ريخخ عفر لحم يف رورجملاو راجاو ماللاب

 يف تاومسلا يف ام لك نمل : ريدقتب رخؤم أدتبم عفر لحم يف نوكسلا
 رقتسا » ةلمجو . رقتسا هريدقت فوذحم لعفب قلعتم رورجمو راج : تاومسلا

 ىلع واولاب ةفوطعم : ضرألاو . اهل لحم ال لوصوملا ةلص « تاومسلا يف
 هب لوعفم بصن لحم يف « اهدعب امو نمل ١ ةلمجو . اهلثم ةرورجم «تاومسلا»

 . - لوقلا لوقم -

 : هلل . اهبارعإ قبس : لق . هللوه يأ : مهل ررقت ةغيصب باوجلا : .هلل لق ©

 ةلمجلاو « وه » يأ ردقم فوذحم أدتبمل ربخ عفر لحم يف ميظعتلل رورجمو راج 1

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف «هلل وه» ةيمسالا

 لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : بتك : ةمحرلا هسفن ىلع بتك ©

 .بتكب قلعتم رورجمو راج : هسفن ىلع . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض 1
 امو بتك» ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاه او

 هسفن ىلع مزلأ يذلا هللا : يأ ردقم لوصوم مسال لوصوملا ةلص «اهدعب

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم «ةمحرلا» و اناسحإو الضفت ةمحرلا

 لعف : مكتعمجي . فوذحم مسق باوج يف ةعقاو : ماللا : مكنعمجيل ©

 رتتسم ريمض لعافلاو ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم

 : ميملاو هب لوعفم بصن لح يف لصتم ريمض فاكلاو .وه هريدقت ًازاوج هيف
 . بارعإلا نم امل لحم ال ةلمجلاو روكذلا عمج ةمالع

 هيلإ فاضم : ةمايقلا . مكتعمجيب قلعتم رورجمو راج : ةمايقلا موي ىلإ ©
 . ةمايقلا موي يف : ىنعمب ةرسكلاب رورجم

 لمع لمعت سنجلل ةيفان : ال . لاح بصن لحم يف : ةلمجلا : هيف بير ال ©

 قلعتم رورجيو راج :هيف .بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم اهمسا :بير .«نأ»
 . نئاك : هريدقتو فوذحملا «ال» ريخب

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : مهسفنأ اورسخ نيذلا ©
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 : لحم يف وأ ٠ نيذلا ديرأ ريدقتب لعاف بئان عفر لحم يف وأ . مِذْلا ىلع بصن

 ! . نونمؤي ال. مهف : يي انتي وأ نيذلا تأ يدش فوذع عمم رح ع

 : ةعامجلا'واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف لوصوملا ةلص :
 هب لوعفم : ههسفلا , قرف فلوأب لماذ عقب لع يف لصخم رمسغ اول

 ْ ١ . ةفاضالاب رج لح يف نيبئاغلا ريمض «مها و ةحتفلاب بوصنم

 اور نم: ليق هنأك ءازجلا ىنعم يف ةعقاو : ءافلا: نونمؤي ال مهف ©
 0 .أدئبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : مه .. . مهف مهسفنأ

 ' واولاو .نونلا توبثي عوفرم عراضم لعف : نونمؤي . اهل لمع ال ةيفان : ال
 | .؟مه» ربخ عفر لح يف «نونمؤي ال" ةلمجو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 ٠١ هيي يقلاوفو راهي نكات أك« *
 رورجتو راج : هل . ةفطاع : وارلا : راهنلاو لبللا ف نكس ام هلو ©

 ' لوصوم مسا :ام .مدقم ربخ عفر لح يف رورجملاو راجلاو ؛هللا ىلع فوطعم

 ٠ ىلغ ينبم نظأم لعف : نكس . رخؤم أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 ' روزجمو راج ليلللا يف . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو حتفلا

 أ ةلمجؤ اهلثم برعتو « ليللا يف » ىلع واولاب ةفوطعم ::راهنلاو .نكسب قلعتم
 00 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص راهنلاو ليللا يف نكس»

 : ىلع ينبم لصفنم ريمض : وه . ةيفانثتسا : واولا : مدلعلا عيمسلا وهو ©

 ! ةفص :  ميلعلا .ةمضلاب عوفرم اوه» ربخ :عيمسلا .أدتبم عفر لحم يف حتفلا

 ْ ٠ ةمضلاب اعوفرم أدتبملل اناث ار نوكي نأ زوميو عيمسلل - تعن -

 ٠ طالع ضررلاو توتي دارو 5 ١
 هل 1 0

 ريمصض لغافلاو نيتكاسلا ءاقتلال هراو تفذحو نوكسلا ىلع ينبس رسأ لعف : لق ©
 امك



 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 .لوأ هب لوعفم :ريغ .راكنالا ديفت ماهفتسا ةزمم : ةزمحلا : ذختا هللا ريغأ ©

 يلولا ذاختا يف ال ًايلو هللا ريغ ذاختا يف راكنإلا ّنأل ذْحَّتا لعفلا نود ةزمه لو

 رورجم هيلإ فاضم : هللا . هللا ريغ يلوأ انه ىنعملاو ميدقتلاب ىلوأ ناكف

 رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ذختا .ةرسكلاب ميظعتلل

 لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف ؛اهالت امو ريغأ» ةلمجو انأ هريدقت ًابوجو هيف
 .-لوقلا

 بوصنم ِناث هب لوعغم : ًايلو : ضرألاو تاومسلا رطاف ًايلو ©

 :تاومسلا .ةرسكلاب رورجم .اهؤدتبم يأ هلل - تعن  ةفص :رطاف .ةحتفلاب

 «تاومسلا# ىلع واولاب ةففطعم : ضرألاو . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم

 . ةرسكلاب ةرورجم 1

 ىلع ينبم لصفنم ريمض :وه .ةيفانتتسا : واولا : مّعطُي الو معطي وهو ©
 ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :معطي .أدتبم عفر لحم يف حتفلا

 : الو . اوه» ربخ عفر لحم يف «معطي# ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم
 لوهجملل ينبم عراضم لعف : معطي . اهل لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع واولا

 . وه ريدقت ًازاوج هيف رتتسم ربمض لعافلا بئانو ةمضلاب عوفرم

 هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : ينإ . اهبارعإ قبس : لق : ترمأ'ينإ لق ©
 صضام لعف : ترمأ . 4 ْنِإ ٠ مسا بصن لحم يف لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب

 : ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم

 لح يف «اهالت امو ترمأ ينإ ١ ةلمجو . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض
 - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن

 بوصنم صقان عراضم لعف : نوكأ . بصنو ةيردصم ةادأ : نأ : نوكأ ْنأ ©
 ةلمجو . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب
 ترمأ يا رج لحم يف «نوكأ ْنأ» يف ردصملاو «ْنأ) ربخ عفر لح يف «ترمأ»

 . اهل لحم ال نأ - ةلص : نوكأ ناو . نوكا نأب
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 مسا : نم . ةحتفلاب برضنم « نوكأ : ربخ : لوأ.: ملسأ نم لّوأ ©
 :ينبف ضام لعف :ملسأ .هيلإ فاضم رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 .ةلص «ملسأ" ةلعبر .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض هلعافو حتفلا ىلع

 0 : . لوصوملا
 .فوذع لعفل لعاف بئان عفر لح يف ةلمسملا : نيكرشملا نم ّنذوكت الو ©

 لعف : ننوكت . ةمزاج ةيهان : ال٠. ةيفانثتسا واولا . يل ليقو : ريدقت ىلع
 :الب مزج لحم يف ةليقثلا ديكوتلا نوتب هلاصتال حتفلا ىلع يِنَبم صقان عراضم
 ؛ رورجمو رانج . نيكرشملا نم . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : اهمساو
 ركذم, عمج هنال ءايلا : مسالا رج ةمالعو بصن لحم يف ؛نوكت » ربخب قلعتم
 ' . ملاس

 9 ويظن َدَعْنتَمَعنِإُط اهاَملنِإْلُف
 . : هلعافو نيتكاسلا ءاقنلال هواو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 ا . تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 لق يأ - كوقلا لوقم - هب لوغفم بصن لح يف اهلوعفمو ٍةلمجلا : فاخأ ينإ ©

 : لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : فاخا ّنإ مهل

 :ريمض :لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : فاخأ .اهمسا بصن لح يف
 .«نإ» ربخ عفر لحم يف ؛فاخأ » ةلمجو . انأ هريذقت ًابوجو هيف رتتسم

 ال ئنعمب ةيلصو انه يهو مناج طرش فرح : نإ: :يبر تيصع ْنِإ ©
 ' . نايصعلا ىلع فقوتي ال انه فوخلاف .' ط رشلا ىلع بارجلااهيف فقوشي

 لحم يف كرحتملا عفرلا يمضي هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ام لعف : : تيصع
 0 بز . لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلاو . ْنإِب منج

 يف لصتم ريمصم ءاباو ءابلا لبق ام ىلع ةردقملا ةحتنلاب بوصنم هب لوعفم
 ْ . اهل لحم ال ةيضارتعا - يبر تيصع ْنِإ  ةلمجو '. ةفاضالاب رج لحم

 | فام .: .موي . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : باذع : ميظع موي باذع ©

 ' 2. . ًاضيأ ةرسكلاب رورجم مويل ةفص : ميظع .ةرسكلاب رورجم هيلإ
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 نيرو 70 1١5

 عقر لح يف نوكسلا لع ينبم مزاج طرش مسا : نم : هنع فرصي نم ©:
 راج : هنع . ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : ف ةرصي .أدتبم

 نم : ريدقتب قايسلا هرسفي فوذمحم لعافلا :بئانو فرصيب قلعتم رورجمو

 . باذعلا هنع فرصي

 «ذإ) و . فاضم وهو فصيب قلعتم بوصنم نامز فرظ : موي: دئموي ©:

 ءاقتلا "نم صلختلل رسكلاب كرحو هرخخآ ىلع رهاظلا نوكسلا ىلع ينبم مسا
 نأ زوجيو هيلإ فاضم رج لحم يف وهو نيونتلا نوكسو هنوكس . نينكاسلا

 . مويلا كلذ هنع هللا فرصي نم : ريدقتب هب ًالوعفم برعي

 لعف : همحر .قيقحم فرح : دق . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : همحر دقف ©

 . مدقم هب لوعفم بصن لح يف لصتم ريمض ءالاو حتفلا ىلع ينبم ضام
 دقف» ةلمجو .هللا همحر دقف :ريدقتب مالكلا قايس هرسفي فوذحم لعفلا لعافو

 طرشلا لعف اتلمجو . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج هللا همحر

 . 2« نما ربخ عفر لحم يف هباوجو

 نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . ةيفانئتسا :واولا : نيبملا زوفلا كلذو ©:

 ريخ : زوفلا . باطخ فرح («فاكلا» و دعبلل : ماللا . أدتبم عفر لحم يف

 عوفرم زوفلل - تعن  ةفص : نيبملا .ةمضلاب عوفرم وه هريدقت فوذحم ًأدتبل
 .«كلذ» ريخ عفر لحم يف «نيبملا زوفلا وه» ةيمسالا ةلمجلاو .ًاضيأ ةمضلاب

 هب مص

 رض اوَوهَو َقِئاَكاككَرْصمآةسكْنإَو ٠١
 © درك 1

 لعف : كسسمي .مزاج طرش فرح : ْنِإ . ةفطاع : واولا : كسسسمي ْنِإو ©
 لصتم ريمض فاكلاو نوكسلا همزج ةمالعو نب موزجب طرشلا لعف عراضم
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 . مدقم هب ٍلوعفم بصن لحم يف

 : راج : رضب . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل : الف يضي هللا ©

 لحم يف ءافلاب ٍنرتقم مزاج ظرش باوج ؛اهالت امو الف" ةلمجو « نإ ١ لمع

 1 ا . منج

 :هل .بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ءال» مسا :فشاك : وه آلإ هل فشاك ©
 , ةادأ : :الإ : نئاك وأ دوجوم :هريدقتو فوذحملا الد ربخب قلعتم رورجمو راج

 عضوم نم لدب عفر عضوم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : ره .ءانثتسا
 عضوم ناك ولو « ءادتبالاب عفر هيف تلمع امو «ال» عضوم ّنأل «فشاك الد

 . هيلا ناكل ابصن تسلا

 لع هرمي وع هريدقت ًااوج رتسم رييسغ 4 سسمي » لعافو اهيارعإ

 ْ . ةلالجلا

 : ريمنُص : وه . طرشلا باوجل ةطباز ءافلا : ربيدق ءيش لك ىلع وهف ©
 قلغتم رورجمو راج : لك لع . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم

 ' هوه» ربخ. :ريدق .ةركن هنأل ةنونملا ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم :ءىنش .ريدقب

 : يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «اهدعب امو رهف» ةلمجو ,. ةمضلاب عوفرم

 . مزج لحم

 5 يابا اتق كف 18

 . ةمسلاب عوفرم اوه١ ربخ : رماقلا . أدتبم عفر

 قاتم ةجلاب ةيفرظلا لع برصتم الكم فرط : قرف : هدابع قوق ©

 ' ىلع ينبم 'لصتم ريمض :ءاهلاو .ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم :هدابع .رهاقلاب
 . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا
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 اهبارعإ برعتو «رهاقلا وه» ىلع واولاب ةفوطعم : ريبخلا ميكحلا وهو ©
 ايناث ارببخ برعي نأ زوجيو . ةمضلاب عوفرم ميكحلل - تعن  ةفص : ريبخلا

 . أدتبملل

 سب
 ا رات ها هر ذك هو ا ##آ و

 الهلل وأو كيوي هاو هت راو وج أف 4
 يع ة مكن نوذهنتل كب كب نراه 3 -7 يا ب ورح 45 رس 2 ه2 سودك

 - 2 وو سس دس ل سووا لو لك 225 2س

 © نقرا ىِرضتِبَو ديو ةلإوهامإ لق دهشأ اللف

 ماللاو واولا نينكاسلا ءاقتلال هوو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 8 تنأ : هريدقت ًابوجو هيف زتتسم ريمض.هلعافو

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : ةداهش ريكأ ءيش يأ ©

 هنأل ةنونملا ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : ءيش . ةمضلاب عوفرم أدتبم : ّيأ

 .ةحتفلاب بوصنم زيبمت : ةداهش .ةمضلاب عوفرم ًأدتبملا رب :ريكأ .ةركن

 ءاقتلال لعفلا مال ترسكو اهبارعإ قبس : لق : مه لق يأ : ديهش هللا لق ©

 عوفرم أدتبملا ربخ : ديهش .ةمضلاب عوفرم أدتبم :ةلالجلا ظفل هللا .نينكاسلا

 دارأ : ءيش يأ : ىلاعت هلوق ينو . مكنيبو ينيب ديهش وهو ةداهش مظعأ
 نأ زوجيو . ميمعتلا يف ةغلابم ديهش ماقم ًائيش .عضوف ديهش يأ : هناحبس

 عفر لحم يف (ديهش وه » ةلمجو .وه هريدقت فوذحم أدتبمل اربخ «ديهش» برعت

 . ل هللا _أدعبملا ريخ

 ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم ديهشب قلعتم ناكم فرظ : مكئيبو ينيب ©

 .ةفطاع : واولا .ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : ءايلا .ملكتملا ءاي لبق :

 ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض :فاكلا .ىلوألا «نيب» ىلع ةفوطعم : ينيب

 . عمجلا ةمالع ميملاو

 ا



  ينبم لوهجملل ينبم ٍضام لعف : يحوأ . ةيفانكسا ؛ واولا : ىلإ يحوأو ©

 01 يحوأب قلعتم رورجمو راج : يلا . حرتفلا ىلع

 ؛ لحن يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا : اذه: هب مكرذنأل نآرقلا اذه ©

 0 لعاف بئان عفر

 : لعف : رذنأ ٠ رج فرح يهو ليلعتلل : : مكرذنأل ةفص برعي

 ل لسافلاو ةحعفلا هب ةيلعي مل عب ةرمشم نأب بوصتم عارف

 هب لوعفم بصن لح يف.لصتم ريمض :فاكلا . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم
 اهدعب امو /نأ ١ و رذنأب قلعتم رورجتو راج : هب , روكذلا عمج ةمالع ميملاو
 . !ةرمضملا « ْنأ» ةلص «مكرذنأ ١ ةلمجو . ليلعتلا مالب رج لحم يف ردصم ليوأتب

 1 يحوأب قلعتم رورجملاو :راجلاو . امل لحم ال

 لع اق ةركسلا لع ينم لوصوم مسا نم . ةفطاع : واولا : غلب نمو ©
 ١ ذنأو ةكم لهأ اي هب مكرذنأل يأ نيبطاخملا ريمض ىلع فوطعم هنأل بصن

 تتسم ريمصف لعافلاو عتفلا ىلع ينبم ضام لعف : غلب .نآرقلا هب نم لك

 . لحب يف ريمض دئاعلاو . لوصوملا ةلص « غلب » ةلمجو , وه هريدقت ازاوج هيف
 ٍ هدا هب لوعفم هنال بصن

 |بصن فرح : ْنِإ راكنإلا ديفت ماهفتسا ةزمه : ةزمملا : نودهشتل مكنّتأ ©

 ميل اهمسا بصت لع يف لصتل يمس : فاكلا . لما هرشم دكت
 عراضم لغف : نودهشت . ةقلحزم : ماللا : نودهشتل .: روكذلا عمج ةمالع

 :«نودهشتا ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم.ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم

 . 1نأ» ريخ عفر لحم يف

 4319 ريخب قلعتم ناكم فرظ : عم ٠ .لعفلاب هبشم فرخ : نأ : هللا عم ْنأ

 : . ةرشكلا :رجلا ةمالعو ميظعتلل رورجم هيلإ فاضم : هللا .فاضم وهو مدقم

 :ةملا هللا عم َّنأب نودهشتل يأ . رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو «نأ» و

 . ىرخأ

 .ةهآل ةفص ىرخأ ..ةحتفلاب بوصنم رخؤم « َّنأ» مسا : ةلآ : ىرخأ ةهلآ ©
 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب ةبوصنم

 -اة5ا



 لعف : دهشأ . اهل لمع ال ةيفان : ال . اهبارعإ قبس : لق : دهشأ ال لق ©

 يأ . انأ :هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلاو . مكتداهش دهشأ ال

 لحم يف هب لوعفم :اهدعب امو . اهبارعإ قبس :لق : دحاو هلإ وه امّنِإ لق ©

 ىلع يئبم لصفنم ريمض اوه» و ةفوفكمو ةفاك : رن! - لوقلا لوقم - بصن

 هلإل ديكوت :دحاو .ةمضلاب عوفرم ؛وها ربخ :هلِإ .ًادتيم عفر لح يف حتفلا

 . ةمضلاب عوفرم

 ءايلاو ةياقولل نونلاو لعفلاب هبشم فرح : َّنإ . ةفطاع واولا : ءيرب يّننِإو ©
 . ةمضلاب عوفرم اهربخ : ءيرب . « نإ ! بصن لحم يف لصتم ريمض

 ينبم لوصوم مسا ؛ام ١ و رج فرح ؛نما نم ةنوكم : ام : نوكرشت امم ©
 :ةلمجلاو اه لحم ال لوصوملا ةلص :نوكرشت .نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع
 . ءيربب قلعتم « امتا رورجملاو راجلاو « نودهشت» بارعإ برعت

 2 رك همام 0

 أور ير رهن نوفر هلق عيبها هَذا ٠١

 © نوال

 . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : مهانيتا نيذلا ©
 ريمضب هلاصتال نركسلا ىلع ينبم ضام لعف . لوصوملا ةلص : مهانيتآ
 ينبم نييئاغلا ريمض «مه» و لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض «انالو .نيملكتملا

 . مهانيتآ نيذلا لاق مث ىنعمب

 : هنوفرعي . ةحتفلاب بوضنم ناث هب لوعفم : باتكلا : هئوقرعي باتكلا ©
 . لغاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو .نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف

 نوفرعي يأ . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض .: ءاحلاو
 . «نيذلا» أدتبملا ربخ عفر لحم يف ؛هنوفرعي» ةيلعفلا ةلمجلاو .يبنلا

18: 



 قبس: : نوفرعي . ةيردصم ( ام ١و . رج فرح :: فاكلا : نوفرعي امك ©

 . فاكلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا:" ام ١ و . اهبارعإ
 ,ةفرغم هنوفررعي : ريدقتلا . فوذحم قلطم لوعفمب قلعت رورجملاو راجلاو
 زوجيو . اهل لحم ال ةيردصملا ةام» ةلص «نوفرعي» ةلمجو . | مهءانبأ مهتفرغمك

 . - لثم - نس سا 9 وكت

 نييئاخلا ريمض «مها و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : :١ نيذلا مهءانبأ ©

 :مسإ : نيذلا . ةتاضالاب رج لع يف عايشالل رضلأب كح ةوجسلا ىلع يم

 ٠ نيذلا ككلوأ ريدقتب ربخ عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم

 والا .٠ ةعابجلا واوب هلاصتال مضلا لع ينبم ضام لعف : مهسفنأ اورسخ ©

 بارعإ برعت : مهسفنأ . ةقراف فلالاو.لعاف عفر لح :يف لصتم ريمض

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «مهسفنأ اورسخ» ةلمجو «مهانبأ)

 ادعبلا لوصوملا مسا نأل طرشلا باومجل ةطبار : ءافلا : نونمؤي ال مهف ©

 يمص : مه . مهسفنأ اورسخ « نم  ريدقتب طرشلا مسا نمضتي « يذلا »

 اهل لمع ال ةيفان : ال .. أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلل لصفنم

 * مه ا ريخخ عفر لحم يف نونمؤي ال ةلمجو «نوفرعي» بارعإ برعت :' نوئمؤي
 ةلمج امأ « نيذلا » أدتبملا ريخ عفر لحم يف « نونمؤي آل مه.» ةيمسالا ةلمجلاو

 ايفو : مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج يهف «نونمؤي ال مهفا
 . العم عقر لع يف ؛نيثلا» ذوكت ةلشل ذه

 0 « كال ديبكا! نار١
 لحم:اف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا :نم .ةيفانعتسا :وارلا : ملظأ نمو ©

 0 . ةمضلاب عوفرم بخ : ملظأ . أدتبم عفر

 رج فرح ؛ نم » نم ةفلؤم يهو . ملظأب قلعتم رورجبو راج : ىرتفا نمم ©
 نونلا' تكرحو نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصضوم مسا «نم» و

 ىلع زدقملا حيتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىرتفا : نينكاسلا ءاقنتلال رسكلاب

 ل194



 «ىرتفا» ةلمجو وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلالا

 . امل لحم ال لوصوملا ةلص

 اهبارعإ برعتو « ىرتفا » ىلع ةفوطعم : بذك . ةفطاع : وأ: بذك وأ ©

 لحم يف لصتم ريمض : ءاطاو . بذكب قلعتم رورجبو راج : ِهَّنِإ هتايآب ©

 . اهمسا بصن لحم يف  نأشلا ريمض -

 لمع ال ةيفان : ال . « نإ ربخ عفر لحم يف : ةلمجلا : نوملاظلا حلفي ال ©
 عوفرم لعاف : نوملاظلا : هرخآ يف ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : حلفي . اهل

 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال واولاب

 7 211 و رج

 ١ نوع كك ناصر ارتد لو يجر 4
- 47 

 بوصنم نامز فرظ : موي . ةيفانئئسا :واولا ؛ ًاعيمج مهرشحن مويو ©

 لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : مهرشحن . فوذحم هبصانو ةحتفلاب

 ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض « مه »و . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض
 ةفاضالاب رج لحم يف « مهرشحن » ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا
 . بوصنم لاح « اعيمج» و

 ىلع ةفوطعم : لوقن . فطع فرح : مث : اوكرشأ نيذلل لوقن مث ©

 مسا : نيذلا . لوقنب قلعتم رورجيو راج : نيذلل .اهبارعإ برعتو (رشحن»
 لعف لوصوملا ةلص : اوكرشأ . ماللاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم
 عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام

 . ةقراف فلالاو لعاف

1968 



 : ربخ عقر “لح يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : نيأ : مكؤاكرش نبأ ©

 ' يف لصتم :ريمض : فاكلا . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : مهؤاكرش .مدقم

 لحم يف «مهؤاكرش نيأ)» ةلمجو روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم

 | فّذحف هلل ءاكرش مهنومعزت : لوقلا ىنعمو  لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن
 ْ ًاراصتخخا نالوعفملا

 عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مشا. : نيذلا : نومعزت متنك نيذلا ©
 | هلاضتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف :متنك .ءاكرشل - تعن  ةفص

 | ميملاو . «ناكا مسا عفر لحم يف لصتم ريمض : ءاتلا . كرحتملا عفرلا .ريمضب

 : واولاو . نونلا توبثن عوفرم عراضم لعف : نومعزت . روكذلا عمج ةمالع

 , «ناك» ريخ بصن لع يف «نونعزتا ةلمجو لعاف عفر لح يف لصتم ريمسغ

 ا . اهل لح ال لوصوملا ةلص «نومعزت متنك١ ةلمحو

 ١  [1يرن اك اينانطكةتفظلا «

 اة عما زج ةمالعو ملب موزج صان عامشم لعف نكت

 رمض ريمض (مهل و ةمضلاب عوف رم «نكت» مسا : مهتنتف 8 نيتكاسلا ءاقتلال هواو

 مهبارج وأ مهتبقاع نكت مل يأ . ةفاضالاب' رج لحم يف نييئاغلا .

 © لعف : اولاق . يردصم فرح : نأ . اه لمع الر صح ةادأ : اولاق نآ الإ
 عقر لحت يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام

 !بصن لح يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا «نأدو . ةقراف فلألاو لعاف

 ةلص «اولاق» ةلمجو «نكت» ربخ ١ بارعإلا نم ال لحب ال « ْنأ . !

 © ظفل هللا . ءايلا نم لدب رج:فرح يهو مسقلا:واو :: واولا : انير هللاو

 :قلعتم ميظعتلل رورجملاو راجلاو 5 ةرسكلاب رورجم ميظعتلل هب ,مسقم .: : ةلالحلا

 'ةرسكلا رجلا ةمالعو رورحم ةلالجلا ظفلل ةفص : انبر . فوّحملا مسقلا لعفب

 نوكسلا ىلع ينبم لص ريم هانا و ةلالجلا ظفل نم الدب رعي نأ رو

 ب ا1ؤ5



 . هيلإ فاضم رج لحم يف

 ينبم صقان ٍضام لعف : انك . اه لمع ال ةيفان : ام : نيكرشم انك ام ©
 مسا عفر لحم يف لصتم ريمض «ان» و نيملكتملا ريرمضب هلاصتال نوكسلا ىلع
 ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم اهربخ : نيكرشم .(ناك)

 لوقم هب لوعفم بصن لحم يف اهباوجو مسقلا ةلمجو . درفملا نيونت نع
 . - لوقلا

 الا ب وبس عصر وو رس رو ص 1

 ل نوري اكاَرْعّْرَصَو ع لعأو دك تيكن 5
 هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : رظنا : فيك رظنا ©

 بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : فيك . تنأ هريدقت ابوجو

 . لاح

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوبذك : مهسفنأ ىلع اويذك ©

 نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و اوبذكب قلعتم رورجيو راج : سفنأ

 .«رظنا »

 : مهنع .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لض .ةفطاع : واولا : مهثع لضو ©
 . نعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه١ و لضب قلعتم رورجمو راج

 : اوناك . لعاق عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام : اوئاك ام ©
 لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف :

 . لوصوم ا ةلص «نورتفي اوناك» ةلمجحو .ةقراف فلالاو «ناك) مسأ عفر لح ف

 لحم يف لصتم ريمض : واولاو . نونلا توبثب عرفرم عراضم لعف : نورتفي ©
 لوصوملا ىلا دئاعلاو « ناك ١ ربخ بصن لحم يف : ةلمجلاو . لعاف عفر

 . هنوقلتخي
 اوال



 هك يروق ءالعجو دقي 03
 ا 20 0

 4 َنيلَدالارطْسا للدم نإ اورو روعي كو جو

0 
30 

 : مه . رج فرح : نم . ةيفانثتسا : واولا : كيلإ عمتسي نم مهنمو © :

 1 ا جاو تعب رج لص يف اوكسلا لع ينم نيثاشلا يسن

 . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا لع ينبم لوصوم مسا :'نم : مدقم ربخ عفر
 هيف رتعسم ريض لمافلاو ةمضلاب عوفرم عرامتم لعف عمتسي .رحخؤم

 'كيلا عمتسي# ةلمجو عمتسيب قلعتم رورجو راج : كيلإ . وه هريدقت ازاوج

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص

 ىلع ,ينبم ضام لعف : انلعج ةفطاع : واول !: مهيولق ىلع انلعجو «

 . : مييولق ىلع . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمص ءان» و انب هلاصتال نوكسلا

 رج لاحم يف لصتتلا ن نيبئاغلا ريمض ( مه و اتلعجب قلعتم رورجمو زاج
 . ةفاضالاب

 ؛ فرج : نأ . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةيطغأ يأ : هوهقفي نأ ةّنكأ ©

 , فذح هبلصت ةمالعو ْنأِب بوصنم عراضم لعف : هوهقفي .بصان يردصم
 ! ىلع :ينبم لصتم ريمض ءاهاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .نونلا
 بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو نأو . هب لوعفم بصن لحم ين مضلا

 .' اه لع ال « ْنَأ) ةلص !هوهقفيل ةلمجو هرهقفي نأ ةهارك يأ هلجأل لوعفم

 اهبارعإ برعتو ةكأ مهبولق ىلع» ىلع واولاب ةفرطعم : ًارقو مهئاذآ قو«

 ْ . ءيشلا هيف نكي ءاطغ يأ 1نانك» عمج :. ةنكأو

 ! : اوري .مزاج طرش فرح : نإ . ةيفانعتسا : واولا : ةيآ لك اورد ْنِإَو ©

 ' ريمض واولا: . نونلا فذح همزج ةمالعو ناب موزجم طرشلا لعف عراضم .لعف
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 .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لك . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 . ةزجعم لك يأ ةرسكلا هرج ةمالعو رورجم هيلإ فاضم : ةيآ

 طرشلا باوج عراضم لعف :اونمؤي .اه لمع ال ةيفان : ال : اهب اوئمؤي ال © ا

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو ًاضيأ ْنأب موزجم 1
 «اونمؤي ال) ةلمجو . اونمّؤيب قلعتم رورجيو راج : اهب . ةقراف فلالاو لعاف
 . اهل لح ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج

 نامز فرظ : اذا . هل لمع ال ءادتبا فرح : ىتح : كوءاج اذا ىتح © ش

 . هباوجب قلعتم ةمزاج ريغ طرش ةادأ هطرشل ضفاخ نوكسلا ىلع ينبم ٍْ
 ريمض واولا . ةغامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : كوءاج
 . هي لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض فاكلاو لعاف عفر لحم يف لصتم
 . هيلإ فاضم رج لحم يف ؛ كوءاج» ةلمجو

 توبثب عرفرم عراضم لعف . لاح بصن لحم يف ةيلعف ةلمج : كتولداجي ©

 ينبم لصتم ريمض : فاكلاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولا . نونلا ْ

 . هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع

 : لوقي . اهل لحم ال ماج ريغ طرش باوج ةلمجلا : اورفك نيذلا لوقي ©
 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 نوكت نأ زوجيو « اوءاج» بارعإ برعت لوصوملا ةلص : اورفك . لعاف عفر
 تقو ىتح : ىنعمب ىتحب رج لحم يف ©« كوءاج اذا» ةلمجو رج فرح «ىتح»
 . هل ريسفت «اورفك نيذلا لوقي» ةلمجو . مهئيجم

 : اذه . اهل لمع ال ةيفانلا ام ىنعمب : نإ : نيلّوألا ريطاسأ الإ اذه ْنإ ©
 لمع ال رصح ةادأ : الإ . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا
 رورحي هيلإ فاضم : نيلوألا . ةمضلاب 'عوفرم أدتبملا ربخ : ريطاسأ .اهل
 نيونت نع ضوع نونلاو . ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب
 . درفملا
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 ْ 2 هاا مد و رو هراا رك ب تيوس و فرس سو و

 ٠ #8 نوروشي امو مهسفنأ لإن لم ْنإَو هع لوني هْسعَو 0-0 <35

 ! ىلع ينبم نيبئاغلل لصفنم ريمض : مه. ةيلاح : واولا : هثع نوهني مهو ©

 واولاو نوثلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوهني .أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ش

 ةلمجو نوهنيب قلعتم رورجمو راج : هنع . لعاف عفر لخم يف لصتم ريمض

 لختن يف !هنع نوهني مه) ةيمسالا ةلمجلاو «مها ربخ عفر لحم يف «هنع نوهنيا

 | ! 0 . لاح بصن

 ' ٠ اهبارتعإ برعتو «هنع نونهتي» ىلع واولاب ةفرطعم : ّنِإو هنع نوانيو ©
 . : أل لمع ال ةيفان «ام» ىنعمب نا .' ةيفانثتسا واولا :نإو

 رصح ةادأ .: آلإ . «نوهني) بارعإ برعت : نوكلي : مهسفنأ الإ نوكلهي ©

 : نيبئاغلا زيمض « مه » و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مهسفنأ . ال لمع ال

 ا ا . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 . اهبارعإ برعتو وكله ْنِإ ١ ىلع راولاب ةفرطعم : نورعشي امو ©

 1 2 ١ هو - 5 م م ' 1 5 هسا رص

 داير الو رضاك لعأطقوذإ كرو
 ل و

 5*8 نيولوك

 / لعف : ىرت . مزاج ريغ طرش فرح ::ول . ةفطاع : واولا : ىرق ولو ©

لألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عياض
سم ريمض لعافلاو رذعتلل ف

 | هيف: تت

 :'. ًاعينش ًارمأ تيأرل : هريدقت فؤذحم اول» باوجو ١ تنأ هريدقت ًابوجو

 | يف.نوكسلا ىلع ينبم «نيح» ىنعمب نامز فرظ : اذإ : ناثلا ىلع اوفقو نإ ©

 ١ مضلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ٍضام لعف .: اوفقو .ىرتب قلعتم بصن لحم
 ٠ فلالاو لعاف بئان عفر لحم ف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال
 ١ رج لحم ف « اوفقو» ةلمحو . اوفقوب .قلعتم رورجمو راج : راثلا ىلع . ةقراف

 000 . 2(ذإ ١ فرظلا دعي اهعوقول هيلإ فاضم

 تك



 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : ارلاق . ةفطاع : ءافلا: اولاقف «© .
 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا

 انتيل اي يأ  لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : دن انتيل اي ©
 نأك انه فوذحم ىدانملاو ءادن فرح وأ هيبنت ةادأ :اي : انتيل اي .ايندلا ىلا درن

 «اناو .ىئمتلا ديفي لعفلاب هبشم فرح :تيل .ًالثم «ءالوه اي» ريدقتب نوكي
 عراضم لعف : درن . اهمسا بصن لحم يف  نيملكتملا ريمض - لصتم ريمنض

 نحن هريدقت ًابوجو هيف رثتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم
 . ؟تيل» ربخ عفر لحم يف 6 درن» ةلمجو

 . اهل لمع ال ةيفان : ال . ةيبارج ةفطاع وارلا : اذهر تابآب بذكن الو«
 هيف رتتسم ريمض لعافلاو . نأ رايضا ىلع بوصنم عراضم لعف : بذكت

 هفاضم : بر . بذكتب قلعتم رورجمو راج : تايآب ٠ نحن هريدقت ًابوجو

 نأ زوجيو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض « ان » و ةرسكلاب رورجم هيلإ
 ريغ درن انتيلاي : ىنعم ىلع ًالاح ببصن لحم يف ةلمجلاو . ةيلاح واولا نوكت
 ًاينمت نوكت نأ زوجيو ينمتلا مكح تحت نوكيف .نينمؤملا نم نينئاكو نيبذكم
 . ريخلا ةغيصي

 صقان عراضم لعف : نوكت . ةفطاع : واولا : نينمؤملا نم نوكنو © ْ

 نم . نحن : هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض اهمساو «بذكن» ىلع فوطعم

 عمج هئال ءايلا مسالا رج ةمالعو «نوكن» ربخب قلعتم رورجم راج : نينمؤملا
 . هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذبم

 عارم اياوذادلاف وبك مةفف ذا كاوكاو "8
 ©: ودكم

 ىلع ينبم ضام لعف : ادب .  فانعسالل بارضا فرح : لب : مهل ادي لب ©

 امه١و .اوأدبب قلعتم رورجمو راج : مه . رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا
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 . لغاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: نوفخي اوناك ام ©
 واؤلا . ةعانجلا واوب :هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف :اوناك .«ادب»

 ١ توبثب عوفرم عراضم لعف : نوفخي . «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض

 , ٍيف'ا نوفخي ١ ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يفن لصتم ريمض واولاو نونلا

 دئانعلاو امل لحم ال لوصوملا ةلص «نوفخي اوناك» ةلمجو ؛ناك» ريخخ بصن لحم

 ' . هي لوعفم هنال لحملا بوضنم وهو ًاراصتخا فوذحم ريمض لوصوملا ىلا

 . هنوفخم : ريدقتلا

 | نمي رج لع يف مضلا ىلع يثبم سا : لبق . رج:فرح : نم : لبق نم ©
 .'هنوفخيب قلعتم رورجملاو راجلاو ةفاضالا نع هعاطقنال

 : اًردر مزاج ريغ طرش فرح : ول .ةيفانئتسا :واولا : اوداعل اودر ولو«

 زاولا . ةعارجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم لوهجتملل ينبم ضام لعف

 1 ةغقاو ماللا : اوداعل . ةقراف .فلالاو . لعاف بئان عفر لخع يف لصتم ْريِمِض

 | ."ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوداع . .(ول» تاوج يف

 ١ باوج «اوداعل» ةلمجو . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف ؛ءلصتم ريمض ؤاولا

 0 ا . مهءاوهأ اوعبت ال ىنعنمب اه لحم ال مزاج ريغ طرش

 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . اوداعب قلعتم رورو راج : هنع اوهن امل ©

 لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا ءايلا ىلع رهاظلا

 | ةلمجو ٠ اوههنب قلعتم رورجتو راج : هنع . ةقراف فلألاو لعاف بئان عفر

 . . اوهنام ىلإ ىنعمب امل لحم ال لوضوملا.ةلص هننع اوبن

 لجفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ْنِإ .ةيفانئتسإ :واولا : نويذاكل مهئاو ©

 ' :نويذاكل .(نِإ» مسا بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «مه» و

 , ركذم عمج هنأل دالاب عوفرم «ذإ» بخ : نويذاك : ةقلحوملا ديكوتلا مال : ماللا

 1 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاف ملاس
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 ١9 نوبي ءاَسكَهْدآَوَو ©
 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق . ةيفانئتسا : واولا : اولاقو ©

 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا

 . ال لمع ال يفن فرح هام» ىنعمب : ْنِإ : ايندلا انتابح الإ ىه ْنِإ ©
 رصح ةادأ :ّالإ .أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : يه
 لحم يف لصتم ريمض « ان ١ و ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ :انتايح .اهل لمع ال

 ةردقملا ةمضلاب اهلثم ةعوفرم ةايحلل - تعن - ةفص : ايندلا . ةفاضالاب رج

 هب لوعفم بصن .لحم يف «ايندلا انتايح الإ يه ْنِإ) ةلمجو .رذعتلل فلألا ىلع
 . «لوقلا لوقم»

 «نحن» عفرلا ريمضو اهبارعإ برعتو «يه ْنِإ» ىلع واولاب ةفرطعم : نحذ امو ©
 . «سيل - ىنعمب اام» مسا وا . أدتبم عفر لح يف مضلا ىلع ينبم

 الحم عوفرم ًاظفل رورجم مسا : نيثوعبم .دئاز رج فرح : ءابلا : نيثوعبمب ©
 ضوع نونلاو .ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا هرج ةمالعو « نحن» أدتبملا ري هنأل

 . درفملا نيونت نع

 ١" نيون نفكر ربع افرك 1
1 0218 

 3 َباََملأاقوُدَف

 ةعباسلا ةميركلا ةيآلا يف اهبارعإ قبس : مهير ىلع اوفقو نإ ىرت ولو © .
 ىلع» ىنعمب ةفاضالاب رج لح يف نيبئاخلا ريمض مهبر يف ؛مهاو .نيرشعلاو

 دنع ىنعملا نوكي وأ . هماقم هيلإ فاضملا ميقأو فاضملا فذحف «مهبر مكح

 . مهر

 ريمض هلعافو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : قحلاب اذه سيلأ لاق ©

 تك را



 ' لوق ىلع در يه لاق ةلمجو ىلاعتو هناحبس يأ وه هريدقت ًاناوج هنيف رتتسم
 :'سيلأ : لاق : ليقف ؟ هئازج ىلع اوفقو اذإ مهبر محل لاق اذام لأس لئاق

 ١ .لع ينببم صقان ضام لعف :سيل .ماهفتسا ظفلب خيبوت ةزم» :ةزمحلا
 :قحلاب «سيل# مسا عفر لحن يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا .: اذه , حتفلا

 ١ ًالخم بوصنم رجلا قرحب ًاظفل رورحجم مسا : قحلا .:دئاز رج فرح ءابلا

 لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف « قحلاب اذه سيلأ » ةلمجو «سيلا ربخ هنأل

 . -لرقلا

 واؤب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لمف :اولاق : انيرو ىلب اولاق «©
 :.للب . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .ةعامجلا

 ' :واؤلا . :انبر قحو يأ : انبرو .يفن باوج وهو هل لمع ال باوج فرح

 ةمالعو ؤاولاب ميظعتلل رورجم هب مسقم : انبر .مسقلا واو يهو رج فرح
 | دورجلاو راخلاو هيلإ فاضم رج لح يف لصتم ريمض انه و رسكلا رحل

 . فوذحم مسقلا لعفب قلعتم

 . ةدئاز : ءافلا : اوقوذف . اهبارعإ قبس : لاق : ناذعلا اوقوذف لاق ©

 . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم ْنأل نونلا فذح ىلع ٍئنبم رمأ لعف : اوقوذ
 ١ هب'لوعفم : باذعلا . ةقراق فلالاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا
 : لوقم هب لوعفم بصن لحم يف «باذعلا اوقوذف» ةلمجو . ةحتفلاب بوصنم
 ٍْ . - لوقلا

 ٠ ينبم لوصوم مسا .: ام . اؤقوذب قلعتم رؤرجبو راج : نورفكت متنك امب ©
 ١ نؤوكسلا نلع ينبم صقان ضام لعف : متنك . ءابلاب رج.لح يف نوكسلا ىلع
 «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلا . كرحدملا عقرلا ريمضب هلاصتال

 ! .واولاو نؤنلا توبثب عرفرم عراضم لعف :نورفكت .روكذلا. عمج ةمالغ ميملاو
 «ناك" ربخ بصن لحم .يف «نورفكت» ةلمجو . لعاف عفر لح يف لصتم ريمض

 ا . اهل لحم ال لوصوملا:ةلص «نورفكت متنك» ةلمجو

 تك ل



 8 َنوُررامءاَسالا رولر هارون خيم نبا
 .حتفلا لع يئبم ضام لعف : رسخ . قيقحت فرح : دق : نيدلا رسخ دق ©

 يأ لوعفملا فذحو لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا

 . مهلاعا باوث اورسخ

 ضام لعف : اوبّذك . اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : هللا ءاقلب اويَّذك ©
 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم :

 هيلإ فاضم : هللا . اوبذكب قلعتم رورخمو راج : ءاقلب : ةقراف فلألاو

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم

 نامز فرظ : اذإ : اوبّذكل ةياغو ءادتبا فرح : ىتح : مهتءاج اذإ ىتح ©
 ىلع ينبم ضام لعف : مهتءاج . ةمزاج ريغ طرش ةادأ نوكسلا ىلع ينبص

 بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض « مه » و ةتكاسلا ثينأتلا ءاتب هلاصتال نوكسلا

 يف «ةعاسلا مهتءاج» ةلمجو . عابشالل مضلاب ميملا تكرحو .مدقم هب لوعفم

 . «اذإ ١ فرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم

 لاح : ةأجف يأ : ةتغب . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةعاسلا : ةتفب ةعاسلا ©

 ىلع ًاقلطم ًالوعفم برعت نأ زوجيو ةتغاب لعافلا مسا ىنعمب ةحتفلاب بوصنم
 . ةتخب ةعاسلا مهتتغب : ريدقتب دصملا

 اهل لح ال مزاج ريغ طرش باوج ؛اولاق» ةلمجو ؛اوبّذدك» بارعإ برعت : اولاق © |
 . بارعإلا نم

 «ان»" و فاضم ةحتفلاب بوصنم ىدانم : انترسح . ءادن ةادأ اي : ائترسح اي ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 لوصوم مسا : ام : انترسحب قلعتم رورجبو راج : اهيف انطرف ام ىلع © :

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انطرف . ىلعب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبص

75١6 



 :اهيف . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمضض ةانا و انب هلاصتال

 ؛ ةلمخو .امل لحم ال لوصوملا ةلص ؛انطرفا ةلمجو . انطرفب قلعتم رورجمو.زاج

 . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف 'اهدعب امو انترسح ايلا

 , لصفتم عقر ريمض : مه . ةيلاح : وارلا : مهراز وأ نولمحي مهو «©
 ' توبثب عوفرم عراضم لعف : نولمحي . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم'

 : بوضنم هب لوعفم : مهرازوأ .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض ؛ مه » و ةحتفلاب

 مها ةيمسالا ةلمجلاو. «مه» أدتبملا زبخخ عفر لحم يف «مهرازوأ نولمحي» ةلمجو

 ْ . مهيولذ يأ . لاح بصن لحم يف «مهرازوأ نولمحي

 يتيم نييئاخلا ريمض ؛مه» و .. نولمحيب قلعتم رورجبو راج : مهروهظ ىلع ©
 ْ . هيلإ فاضم رج لح يف نوكسلا ىلع

 : حاتفتسا ةادأ : الأ . مهرزو نورزي ًائيش سب يأ : نورزي ام ءاس الآ ©

 حتفلا ىلع ينبم ضضام لعف : ءاس . مذلا ديفت ضرعلا بيلاسأ نم انه يهو

 ةركن .ام.هريدقت ازارج رتتسم ريمسم لعافلاو «سئب» ينغت اهنأل مذلا ءاشنال

 ' «نولمحي» بارعإ برعت :نورزي .زييت بصن لحم يف نوكسلا ىلع ةينبم ةمان
 ىنغمب مهرزو نورزي ًائيش سئب يأ «أام»ل ةفص بصن لحم يف «نورزي» ةلمحو

 . نولمحي ام حبق

 مروا وع ل 0

 ([1 1 ري
 : ةايحلا , ال لمع ال ةيفان : ام .:ةيفانئتبسا : واولا : ايندلا ةايحلا امو ©

 ًاهيبشت فلالا تديزو مخفي نم ةغل ىلع واولاب تبتكو ةمنضلاب عوفرم أدتبم
 اا . رذعتلل ةردقملا ةمضلاب ةعوفرم ةايحلل ةفص : ايندلا . ةعامجللا واوب

  عوفرم أدتبملا ريخ : بعل ٠ امل لمع ال رصح ةادأ : ّآلِإ : وهلو بعل الإ«

 : . اهلثم ةعوفرم «بعلا ىلع واولاب ةفوطعم : : وحلو ةمضلاب

 ٠ ةفوطعم :ةرخخآلا رادلا .ديكأتلا مال :ماللا .ةفطاع :واولا : ةرخآلا رادللو ©

 مسالا



 مال ماللاو ةيفانثتسا واولا نوكت نأ زوجيو اهبارعإ برعتو «ايئدلا ةايحلا» ىلع
 . ةرهاظلا ةمضلا ةرخآلا عفر ةمالعو ديكوتلا ديفت ءادتبالا

 رورجمو راج : نيذلل . ةمضلاب عرفرم ارادلا» أدتبلا ربخ : نيذلل ريخ ©

 . ماللاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ربخب قلعتم

 ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف . لوصوملا ةلص : نوقتي ©:
 . لعاف عفر لحم يف لصتم 0
 ةينيزت  ةدئاز : ءافلا .ماهفتسا ظفل يف خيبوت فلأ : فلألا : نولقعت الفأ ©

 . «نوقتيا بارعإ برعت : نولقعت . ال لمع ال ةيفان : ال

 نيللي كيوي نإ نو وعيىَرل كوي اع ضو < لالا كو ا أ كر رواة و

 لعف : ملعت . هترثكو لعفلا ةدايزل ءيمت يتلا « بر» ىنعمب : دق : ملعن دق ©

 . نحن : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم

 مضلا ىلع ينبم نأشلا ريمض ءاهلاو لعفلاب هبشم فرح : ّنِإ : كنزحيل هّنِإ ©
 : كيري . ديكوتلل ةقلحزم : ماللا : كتزحيل . « نإ » مسا بصن لحب يف
 هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض فاكلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 . مدقم

 لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا : نولوقي يذلا ©
 اهومعمو نِإو « ْنِإ ١ ربخ عفر لحم يف «نولوقي يذلا كنزحيل» ةلمجو «نزحي»

 «ملعتا يلوعفم دسم تس بصن لحم يف اهربخو اهمساو ْنأ نم ةلمجلا يأ

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولوقي
 لحملا بوصنم ريمض دئاعلاو اه لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجلاو . لعاف

 . هنولوقي : ريدقتلاو فوذحم نولوقيب

 تك



 ؛ هبشم ديكوتو بصن فرح : َّنإ . ةيليلعت : ءافلا : كنويّذكي ال مّهنإف ©

 ' «نإ) مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريهض «مه» و لعفلاب

 : ريملض فاكلاو .«نولوقي» بارعإ برعت : كنوبذكي .انل لمع ال ةيفان :ال
 | ربخ عفر لح يف « كنوبذكي ال ١ ةلمجو . هب لوعفم ببصن لح يف لصتم
 ١ . «نِإد

 | دْيفُي لعفلاب هبشم فرح : نكل . ةيفانتتسا : واولا : نيملاظلا ّنكلو ©

 . ماس ركذم عمج هنال ءايلاب بوصنم « ْنكل مسا : يملاظلا .: كاردتسالا
 ْ ١ . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع ثنونلاو

 ' : ةلالجلا ظفل هللا . نودحجيب قلعتم رورجيو راج : نودحجي هللا تايآب ©

 | «نزلوقي» ثارعإ برعت : نودحمي . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلإ فاضم 3
 : . 24 نكل١ ربخ عفر لحم يف (نودحجيل» ةيلعفلا ةلمجلاو

 وس 207 ماه د و ورم 17

 اكحأو دوو أو زكام اوربصف كك بْن تبر دَقلَو 7
 2 نيساء تلج هه محصل لوم الو ارضهم سا وراس ةيكر ك 1 ار 1و كر توب هواي

 قا. ديكرلا ءاذيلل : مالا . ةيلاتتسا : ذارلا : لسر تبّذك دقلو ©

  ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : تبّذبك . قيقحت فرح

 : عوفرم لغاف بئان : لسر . هانعم ال لعافلا بئان ظفل ةرياسمل ثينأت فرح

 ا . ةمضلاب

 | قلعتم وأ «لسر# نم ةقرذع ةفصب قلعتم رورجو راج :.اوربصف كلبق نم ©

 ينبم ينبم ضام لعف : اوربص . ةفاضالاب رج لحم يف- بطاخملا زيمض - لصتم ريهض فاكلاو كلبق نم اولسرا : هريدقت فوذحمب ؛بصن لحم يف لاحب
 لغاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةغامجلا واوب ةلاصتال مضلا ىلع

 . ةقراف فلالاو
 ْش



 . ةيردصم : ام . اوربصب قلعتم رورجيو راج: اوذوأو اويذك ام ىلع ©
 .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : اوبذك

 واولا : اوذوأو . ةقراف فلالاو .لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 امو ةيردصملا «ام) . اهبارعإ برعتو «اوبذك» ىلع ةفوطعم «اوذوأ» و ةفطاع

 ةلمجو .مهئاذيإو مهبيذكت ىلع : ريدقتب ىلعب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت
 . ةيردصملا "ام» ةلص « اوبذك»

 « مه و رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىتأ

 : انرصن . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض « ان ١ و ةمضلاب عوفرم لعاف
 . ةفاضالاب

 لمع لمعت سنجلل ةيفان : ال . ةيفانثتسا : واولا : هللا تاملكل لديم الو«

 راج : تايلكل . بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم « ال ١ مسا : لدبم . ؛َّن »
 ظفل : هللا .هللا دعول دوجوم لدبم ال يأ فوذحملا ؛ال» ربخب قلعتم رورجمو '

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلإ فاضم : ةلالجلا

 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : كءاج . اهبارعإ قبس : دقلو : كءاج دقلو ©

 . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلا

 :نم . كل تيبثت هيف ام نيلسرملا صصق نم كءاج يأ : نيلسرملا اين نم ©

 لعاف هنال ًالحت عوفرم ًاظفل رورجم مسا : أبن . ضيعبتلل وأ دئاز رج فرح

 نوتلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلاب رورجم .هيلإ فاضم : نيلسرملا . « ءاج»
 ةملك يف ريدتسملا رفصلا تحت عوضوملا ءايلا فرحو .درفملا نيونت نع ضوع

 . دئاز : ىأبن»



 2 1 هناء لَعر كامو "6 و ايد هه يات اس رات
 رميت امتاز امرأ
 3 ري ع و 2 ١ 027 ص 2و

 1 لعف : ناك . مناج طرش فرح : نإ . ةيفانتسا : والا : ربك نانك ْنِإو

 : ىلع ينبم ضام لعف : ربك . إي ننج لع يف طرشلا لمف هذاك لعفلاو

 ! | ! . حتفلا

 , ةمضلاب عوفرم لعاف :ضارعإ .ربكب قلعتم رورجيو راج : مهضارعإ كيلع ©
 ١ « مهضازعا كيلع ربك » ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه١ و

 00 . «ناكا رب بصن لحم يف
 ٠ هتونأ ترشكو مزاج طرش فرح : ْنِإ . ةيفانئتسا : ءانفلا : تعطتسا ناف ©

 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تعطتسسا . نينكاسلا ءاقتلال
 , عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلاو .طرشلا لعف نإب مزج لحم يف كرحتملا .عفرلا

 . لعاف

 1 بوصنم عراضم لعف : يغختبت . بصنو يردصم فراح : نأ : يغتيت نأ ©

 : «ْنأ») ةلض «يغتبت» ةلمجو .هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب :اهالتامو

 ا 1 . اه لع ال

 0 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ءامسلا ف املس وأ ضرألا يق ًاقفن ©
 ًاقيرط ىنعمب (ًاقفنا نم ةفوذحم ةفصب وأ يغتبتب قلعتم رورجبو راج :ضرألا

 يف ًاقفن» ىلع وأب ةفوطعم : ءامسلا ىلإ املس وأ . ضرألا نطاب ىلإ كلصوي
 . ءامسلا ىلا هب دعصت ىنعمب اهبارعإ برعتو «ضرألا

 تا



 6مها و اهبارعإ برعتو «يغتبت" ىلع ءافلاب ةفرطعم : يتأتف : ةبآب مهيتأتف ©

 راج : ةياب . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ٍريمض
 ليلد دوجول فوذحم طرشلا باوجو اهنم ةيآب يأ . مهيتأتب قلعتم رورجبو
 ةلمجلاو لعفاف . .تعطتسا ناف ىنعمب يأ . طرشلاب هنع ىنغتساو هيلع لد

 طرشلا باوج مزج لحم يف ءازجو طرش نم اهيف ام عم تعطتسا نا نم
 . لوألا

 لعف : ءاش .مزاج ريغ طرش فرح : ول . ةفطاع : واولا : هللا عاش ولو © '

 لوعفم فذحو ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام
 . مهتياده هللا ءاش ول يأ . مولعم هنال ًاراصتخا (ءاشلا

 صضام لعف : عمج . ؛ول» باوج يف ةعقاو : ماللا: ىدهلا ىلع مهعمجل ©

 ريمض ؟مه» و ؛ وه» هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم
 راج : ىدهلا ىلع . هب لوعفم بصن لحم يف نيوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا
 فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا مسالا رج ةمالعو . مهعمجب قلعتم رورجيو

 .اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «ىدهحلا ىلع مهعمجلا ةلمحو .رذعتلل

 لعف : ننوكت . ةمزاج ةيهان : ال . فانثتسا فرح : ءافلا : ٌنئوكت الف ©
 الب مزج لحم يف ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم صقان عراضم

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض اهمساو

 مسالا رج ةمالعو « نوكت  ربخ بصن لحم يف رورجمو راج : نيلهاجلا نم ©

 مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع : نونلاو . ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا

 . درفملا

 نوعي هيل ههه ياو نوعع تي نبيل ٠7 7 2 0 5 2001 00 جوس
 : بيجتسي . ةفرفكمو ةفاك : نإ : نوعمسي نيذلا بيجتسي امّنِإ ©

 مسا : نيذلا .نوعمسي نيذلا كتوعد بيجي يأ ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 عوفرم عراضم لعف : نوعمسي . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم

1١١ 



 | ةلص «نوغمسي# ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا تزبشب
 | . لوصوملا

 ةمللاب عوفرم أدتبمأ : ىتوملا . ةيفانئتسا : واولا : هللا مهثعبي ىتوملاو ©
 «مه» و ةمضلاب عرفرم عراضم لغف : ثعبي . رذعتلل فلألا لع ةرذقللا

 .ةمضلاب عوفرم لعاف' : هللا .٠ مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا ريمض

 لحم يف هللا مهثعيي» ةيلعفلا ةلمجلاو عابشالل ةمضلاب « مهثعيي ؛ ميم تكرحو

 0 1 1 . ادتبملا ربخ عفر

 ' . نوعجرتب قلعتم رورجيو راج : هيلإ . فطع فرح : نوعجري هيلإ مت ©
 ريمض واولاو .نونلا تؤبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نوعجري
 ْ . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم

 قفيرنو ة:كزبتاهر 121 نين يطل ال6 7١

 * نال
 , واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق ٠ ةيفانتسا : : اولاقو ©

 00 . ا لاب راق لب لع ف لضم يسم زال ١ ا
 ! لؤقم» هب لوعفم بصن ل يف : ةلمجلا : هبر نم ةيآ هيلع لّزن الول »

 ا لزن آله يأ : الول «لوقلا
 .. ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : . لزتب قلعنتم زورجمو راج : هيلع
 ل لوصفمو وقح رخ نينا نال لعاملا بنات ذأ هنا لعفلا رك
 ْ . (232) هللا لوسر ىلع تايآلا نم لزنأ ام رئاكت عم كلذ: اولاق :ليقو .هلعف

 : ينبم لصنم ريمض ءاهلاو «ةيا» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم راورجمو راج :هبر نم
 . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع

 لعافلاو ٠ نينكاسلا ءاقتلال هواو تفذجو نوكسلا ىلع ينبم رصأ لعنف : لق«
 0 تنأ هريذقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 د 7555



 : نإ . «لوقلا لرقم» هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : ىلع رداق هللا نإ ©
 بوصنم (« نا ١ مسا : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح

 رورجمو راج :لازنإ ىلع .ةمضلاب عوفرم «نا» ربخ : رداق .ةحتفلاب ميظعتلل

 . رداقب قلعتم

 بوصنم عراضم لعف : لرْني . ةيردصمو بصن فرح : نأ : ةيآ لزني ْنأ ©

 : ةيآ . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريم لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالبعو ْنآِب
 رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت امو « ْنَأ ١ و . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 . ىلعب

 ديفي لعفلاب هّبشم فرح : ّنكل . ةيفانثتسا : واولا : ال مهرثكأ ْنكلو «
 ىلع ينبم لصتم ريمض «مه» و ةحتفلاب :بوصنم اهمسا : رثكأ .كاردتسالا

 . اهل لمع ال ةيفان : ال . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوملعي ©
 . مهتباجإ مدع يف هللا ةمكح نوملعي ال هريدقت فوذحم لعفلا لومعمو لعاف

 . « نكلا ربخ عفر لحن يف (نوملعي الا ةلمحو

 يملا

 2 واسود و هس رأي نو

 ع - 2 روس ويا تس ظ

 مكانى الرع رياض ياهَو "1
 نورس لو وتيلاو كفا

 . ال لمع ال ةيفان : ام . ةيفانعتسا : واولا : ضرألا ف ةباد نم امو ©

 ةميركلا ةيآلا يف دارملاو ممأ الإ دوجولا يف ةباد امو : ىنعمب قارغتسالل :'نم

 يف رورجمو راج : ضرألا يف .ضرألا ىلع يثأملا يناويحلا ماعلا !ةباد» ةملكب

 فطعو أدتبم هنأل الح عوفرم ًاظفل رورجم مسا ؛ةباد» و ةبادل ةفص رج لح
 . عضوملا ال ظفللا ىلع اهيلع «رئاط»

 .يفنلا ديكأتل ةدئاز :ال .ةفطاع :واولا : الإ هيحانجب ريطي رئاط الو ©:

 عرفرم عراضم لعف : ريطي . اهبارعإ برعيو ؛ ةباد ! ىلع فوطعم : رئاط
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 'برغت « ريطي  ةلمجو . وه هريدقت ًالاوج هيف رتتسم ريمض هلعافو ةمفلاب
 'ريطب قلعتم رورجتو راج « هيحانجب 9 و « ريطل ةفص يأ * ضرألا يف بارعإ

 رصْخ' ةادأ ': .الإ .ةفاضالاب رج لحم يف ؛بئاغلا ريمض» .:لصتم ريمض ءاهلاو
 . ال لمعال

 اةعوفرم ممأل ةفص : لاثمأ . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ممأ : مكلاثمأ ممأ ©

 :ةمالغ ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : فاكلا . ةمضلاب اهلثم

 0 - .  روكذلا عج

 :ىللع:ينبم نضام لعف : طرف .امل لمعال ةيقان : ام: باتكلا يف انطرف ام ©

 .: باتكلا يف. لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض هانا و . أنب هلاصتال نوكسلا
 ش . انطرفب' قلعتم رورجمو راج

 ةرج ةمالعو نمب رورجم مسا : ءيش . رج فرح : نم: مث ءيش نم ©
 :«نم» دئازلا رجلا فرحب ًاظقل ًارورجم مسا «ءيش) نوكي نأ زوجيو . ةرسكلا

 فرخ : مث . ًائيش باتكلا نم انكرت ام : ريدقتب ىنعملا ىلع ًالحم ًابرصنم
 ٍ . فطع

 ريمضامهاو «رشحي» لعفلاب قلعتم رورجبو راج : نورشحي مهبر ىلإ ©

 عراضم لعف : نورشحي . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا

 بئا عفر لحن يف لصتم ريمض واولاو . نونلا توبثب عوفرف لوهجملل ينبم
 ش .«ممأ" نم لاح بصن لع يف نورا ةلمجو . لعاف

 505 .ةاينإلالا وزن اوكار
 مق 0 2 ١

 © ميم ويس طر

 !ىلع ينبم لوصوم مسا :نيذلا .ةيفانعتسا :زاولا : انتادآم اويذك نيذلاو ©
 واؤب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ٍضام لعف : اوبذك . أدتبم عفر لحم يف حتفلا
 راج : انتايآب' . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم يمض واول . ةعامجلا
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 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض « ان و اوبذكب قلعتم رورجمو

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص ؛انتايآب اوبّذك» ةلمجو . ةفاضالاب
0 0 2 38 

 : مكبو .ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : مص : تاملظلا يف مكيو حمص «©

 لحم يف رورجيو راج : تاملظلا يف . اهلثم هعوفرم «مص» ىلع واولاب ةفوطعم
 . قب نوقطتي الو تايآلا هذه ثوممسي ال مقا يأ لاخا ىلع بصن

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم : هللضب هللا اشي نم ©
 لوكس همزج ةمالعو مب عوز طرشلا لعق عراضم لعف : أشي .أدتبم عفر

 لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . نينكاسلا ءاقتلا نم ًاصلخت ةرسكلاب كرح هرخآ
 .هلالضا هللا أشي نم ريدقتب فوذحم «أشي» لوعفمو .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم

 همزج ةمالعو ْنمب موزحجم هقازجو طرشلا بارج عراضم لعف . هللضي
 لصتم ريمض ءاهلاو .وه هريدقت ًاناوج هيف رتسم ريمض لعافلاو هرمخآ نوكس
 لحم يف هباوجو طرشلا لعف اتلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم
 . « نم» أدتبملا ربخ عفر

 برعتو « هللضي هللا أشي نم ؛ ىلع واولاب ةفوطعم : هلعجي أشي نمو ©'
 . هناحبس هللا ىلع دوعي وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض هأشي» لعافو .اهبارعإ

 . ميقتسم طارص ىلع هلعجي هتياده أشي نم يأ
 ةفص : ميقتسم . ةلعجيب قلعتم رورجمو راج : ميقتسم طارص ىلع ©

 . نيسلاب طارسلا : هلصأو . اهلثم ةرورجم طارصل ' تعن -

 داع

 عالج ابنا لق 7

 © َيِقيصَوَت 2 ٠
 ءاقتلال واولا تفذح . لوق : هلصأو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لجف : لق ©

 .تنأ ةريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا

 لع ضام لعف : مكتيأر . ماهفتسا ظفل يف بجعت فلأ : فألا : مكتيأرأ ©
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 عفر لم يف لصتم ريمض : ءاتلا . . :كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 .اديز كنيأرأ لوقن اننأل بارعإلا نم هل لحم ال لصتم ريمنض فاكلاو .لعاف

 أم ًاديز كبسفن تيأرأ : لوقت كنأك تنكل الحم فاكلل تلعج ولف .هنأش ام

 امو مكتيأرأ# ةلجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . لوقلا ْنم فلخ وهو هنأش
 ْ - هيل وتم هب لوعتم بست لص يف هم

 لعف نضام لعف : ىتأ . مناج طرش فرح : نإ : هللا باذع مكاتأ نإ ©

 .: فاكلا : هونج لك يف رذعتلل فلألا لع ردنقلا معفلا ىلع ينبم طرشلا

 !. رزؤكذلا عمج ةمالع : ميملاو .. مدقم هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض
 ميظعتلل روزجم هيلإ فاضم : ةلالجلا ظفل هللا .ةمضلاب عوفرم لعاف :باذع

 0 00000. ةسكلاب
 اهبازعإ برعتو «باذعلا مكاتأ» ىلع وأب ةفرطعم : :ةعاسلا مكتتأ وأ ©

 مضلاب ميملا .تكرحو ثينأتلا ءات ءاتلاو رهاظلا. حتفلا :يلع ىنبم «تتأ» لعفلاو

 مكتنأ وأ هللا باذع مكاتأ نإ : ةريدقت فوذحم طرشلا باوجو . عابشالل

 نوعدت هللا زيغأ : هلوقب رابختسالا قلعتي نأ زوجي وأ . نوعدت نم ةعاسلا

 ْ . هللا باذع مكاتأ نا نؤعدت هللا ريغأ : ليق.هنأك

 . ماهفتسا ظفل يف ثيكبتو خيبوت فلأ فلألا ::نوعدت هللا ريغأ ©

 ريغ وأ يأ هدعب روكذملا هرسفي فوذحم لعفب ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 لعف.: نوعدت . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلإ فاضم : ةلالجلا ظفل هللا : هللا

 ؛ 1+ . لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم
 لعف لصقان ضام لعف :متنك . مزاج طرش فرح :نإ : نيقداص متنك نإ ©

 '.نإب مزج لحم يف كرحبملا عفرلا ريمضب ةلاصتال نوكسلا ىلع ينبم طرشلا

 # ناك. » ربخ : نيقداص . « ناك ١ مسا عفر لحم يف لبصتم ريمض : ءاتلا

 . دزافملا نيونت نع ضوع نونلاو ٠ ملاس ركذم عمج هّنأل ءايلاب بوصنم

 هللا ْريِغْفأ نيقداص متنك نإ : ريدقتلاو ةانعم مدقتل فوذمع طرشلا باوجو

 ١ ١ . نوعدت
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 ٠ نو رفلام نوحي هلَش نإ ودل نوعدتام تي نوعي ل هل ا ست راكم ا رعأا ف ماس ب شي و ْ
 بصن ريمض : ايإ . فائئتساو بارضإ فرح : لب: نوعدت هايإ لي ©

 ريمض :واولاو .نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوعدت .بئاغلل فرح

 عوفرم عراضم لعف : فشكي .فطع فرح :ءافلا : نوعدت ام فشكيف ©

 ينبم لوصوم مسا «اماو وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضفلاب
 اهبارعإ قبس .لوصوملا'ةلص :نوعدت .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 . هيلإ نوعدت ام يأ

 :ءاش .مزاج طرش فرح :نإ .نوعدتب قلعتم رورجمو راج : ءاش نإ هيلإ ©

 ريمض لعافلاو . نإب مزج لحم يف طرشلا لعف حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 ريدقتلاو هانعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو .٠ وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 . نوعدتام .فشكي وهف ءاش نإ

 «نوعدت» بارعإ برعت :نوسنت .ةفطاع :واولا : نوكرشت ام نوسنتو ©

 . هللا عم نوكرشت يأ «نوعدت ام» بارعإ برغت : نوكرشت ام

 كس 7 م ترم تا 3 ماس 5 راس د 0 - تا

 8 وطي مهل ءاَوضلاو اسبلت َكلقْنيمأ ل ِإسلسرَدَعلَو ١

 ءادتبالل : ماللا : دقل . فانئتسا فرح : راولا : ممأ ىلإ انلسرا دقلو ©

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف :انلسرأ .قيقحت فرح :دق .ديكوتلاو

 لعفلا لوعفمو لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض انا و انب
 ةفصب وأ انلسرأب قلعتم رورخمو راج : ممأ ىلإ .السر انلسرأ هريدقت فوذحم

 . «ًالسرا فوذحملا لوعفملل :

 فاكلاو ممأ نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجو وراج : مهانذخأف كليق نم ©
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 ءانلبنرأ» ىلع ءافلاب ةفوطعم : انذخأف . ةفاضإلاب رجم لحم يف لصتم ريمض
 !بصنت لح يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مها و اهبارعإ برعتو
 00 . هب لوعفم

 ؛مهانذخأب قلعتم رورجمو راج :نوعرضتي مهلعل ءارضلاو ءاسايلاب ©
 يجرتلل لغفلاب هبشم فرح : لعل .«ءاسأبلا» ىلع واولاب ةفوطعم : ءارضلاو

 !بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و , اولذي نأ ءاجر يأ

 'يف لصتم ريم واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف :نوعرضتي .اهمسا
 00 , ؟لملا ريخ عقر لع يف «ةوصرضتي# ةلعبو . لعاف عفو لخ

 كوول كت واررطت كرري لول17*
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 ني سي عياد دو عيش د: هاج ل لوقا
 .لحم يف نوكسلا ىلع ىنبم نامز فرظ : ذإ . يضاملا لعبفلا ىلع هلوخدل

 اهعوق ول هيلإ فاضم رج لحم يف : ةلمجلا مهءاج . «نيح» ىنعمب بص

 ,لع ينم يئاغلا ريمصض ؟مهل و حتما ىلع يتيم ام لحل احا

 ١ . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا

 رج لحم يف لصتم ريمض ان" و ةمضلاب عوفرم لعاف : اوعرضت ائسأب ©

 ,واولا ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم يضام لعف : اوعرضت . ةفاضإلاب|
 ا 0 ل ف لص علا

 ال ًكاردتسا فرح : نكل . ةيفانكتسا : واولا : مهيبولق تسق نكلو ©

 ؛ فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : 0 ف لهل لع
 ' 'ةفودحملا فلألا ىلع ةلاد ةحتفلاو هنكاسلا ثينأتلا ءاتب هلاصتال ةفوذحملا

 : ريمض «مه» و ةمضلاب عوفرم لعاف : مهبولق ٠ اهل لحب ال ثينأتلا .ءات ءاتلاو

 : . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا
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 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : نيز .ةفطاع : واولا : ناطيشلا مهل نيزو ©:

 كرح نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض «مهاو نيزب قلعتم رورجمو راج :مهل
 . ةمضلاب عورفرم لعاف : ناطيشلا . ميملا عابشال مضلاب

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: نولمعي اوئاك ام ©
 . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونئاك . هب لوعفمب

 لعف :نولمعي .ةقراف فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 ةلمجو .لعاف عفر لحم يف.لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم
 ال لوصوملا ةلص «نرلمعي اوناك» ةلمجو «ناك» ريخ بصن لحم يف «نولمعيلا

 هب لوعفم هنال' لحملا بوصنتم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو اه لحم

 . هنولمعي اوناك ام : ريدقتلا

 اهم لس 85 هم م
 أوجيْفاَدِإََوَح قَشَبو مهلا وب اورج اماوتناكو )0

 5 ديدي هندي وأى

 001 نولي مهاوي متكرر

 نيح : ىنعمب مزاج ريغ طرش مسا : امل . ةيفانغتسا : ءافلا : اوس املف ©

 :اوسن .باوجلاب قلعتم ةيئامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم
 . ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا ءايلا ىلع رهاظلا مضلا ىلع ينبم ضام لعف

 لحم يف «اوسن» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو

 . هيلإ فاضم رج

 0 ا و هب اوركذ ام ©

 رورجمو راج : . لعاف بئان عقر لحم يف لصتم ريم واولا ٠ ةعامجلا

 . لوصوملا ةلص هب اوركذ» ةلمجو اوركذب قلعتم

 لحم ال مزاج ريغ طرش باوج :ةلمجلا : ءيش لك باوبأ مهيلع انحتف ©

 لصتم ريمض ان" و انب هلاصتال نوكسلا ىلع يئبم ضام لعف : انحتف .اهلا
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 ! . انجنتفب قلغتم رورختو واج : مهيلع .لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبص
 :لوغفم : باوبأ .ىلعب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و
 : ءيش .فاضم وهو ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : لك  .ةحتفلاب بوصنم هب
 ! .ةركن مسا هّنأل ةنونملا ةرسكلا ةرج ةمالعو ًاضيأ ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم

 ! ىلع ينبم نامز فرظ : اذإ ٠ ءادتبالل ةياغ فرح : ىتح :اوخرف اذإ ىتح ©
 ىيهو ةفاضالاب رج لحم يف ةلمخلا : اوحرف ..ةمزاج ريغ طرش ةادأ نوكسلا

 لع يف لصتم ريمض والا .ةعالا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف
 00. عاف مف

 لعيب لوصرم مسأ : ام . اوحرفب قلعتم رورخبو راج : اوتو امب ©

 | لع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : اوتوأ . ءايلاب رج لحم يف نوكسلا
 يف لصتم يمت واولاو ةعامجلا دارب هلاصتال ةفوذحملا ءايلا ىلع رهاظلا مضلا
 1 . لوصوملا ةلص اوتؤأ» ةلمجو لعاف بئان عفر لحم

 | ريمض هانإإ و انب هلاصتال نركسلا ىلع ينبم ٍضام لعف : ةتغب مهانذخأ ©

 : ىلع ينبم نيئئاغلا ريمض «مهو .لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم
0 1 

 الو هل لمع ال ةءاجف فرح : اذإ . ةيفانثتسا : ءافلا : نوسليم مه اذإف ©

 7 طي رق لع يف نوما ىلع ينبم لصف مق يح ؟ مما هل لح

 :نيونت نم "صضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل واولاب وفرم مه ربخ :نوسلبم
 . نوريحتم نوتكاس ىنعمب درفملا

 2م م سي ووسط دما 4 هرمو اس اع

 8 نيابي 2ءارطو رار وفارإَءيمك

 لوفجملل ينم يام لعف + عطق ةيفانتسأ : ءافلا : موقلا رباد عطقف ©
 : موتنا .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم لعاف بئان :رباد . حتفلا ىلع ينبم

 ١. ةرسكلاب رورج هيلإ

 .ةفض رج لم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : اوملظ نيذلا ©

 تك



 ريمض واولا ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اوملظ .موقلل

 ال لوصوملا ةلص « اوملظ » ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتتم

 . ال لحم

 راج : هلل . ةمضلاب عوفرم أدتبم : دمحلا .ةيفانغتسا : واولا : هلل دمحلاو ©

 . أدتبملا ريخ عفر لحم يف ميظعتلل رورجبو

 ميظعتلل رورجم هنم لدب وأ ىلاعت هلل - تعئند ةفص : بر : نيملاعلا بر ©

 ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلاب رورجج هيلإ فاضم : نيملاعلا . ةرسكلاب

 . درفملا نيونت نع ضوع .نونلاو

 رس 2 ن2 1
 مكوة عسي سوف ادمن قيل < ٠

 هو َنورصيم هُو ٍتبَلافَرَ تيك نأ هيمكحيب أسرة نع

 ريمض هلعافو نينكاسلا ءاقتلال هوو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 . تنأ ةريدقت ًابوجو هيف رتتسم '

 لعف : متيأر . ماهفتسا ظفل يف ريرقت فلأ : فلألا : هللا ذخأ نإ متيأرأ ©

 ءاتلاو ينوربخأ ىنعمب كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 يف طرشلا لعف حتفلا ىلع ينبم ضام لعق : ذخخأ . مزاج طرش فرح :نإ

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا .نإب مزج لحم

 : فاكلا . ةحتفلاب بوصنم هب لرعفم : عمس : مكراصيأو مكعمس ©
 ةفوطعم : مكراصبأو . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 . اهبارعإ برعتو «مكعمسا ىلع واولاب

 راج : مكبولق ىلع . هناحبس هللا ىلع دوعي وه ةريدقت ازاوج هيف رتتسم
 ميملاو . ةفاضالاب رج لح يف لصتم ريمض : فاكلا . متخب قلعتم رورجمو
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 " نم هريدقت فوذحم رابختسالا قلعتم وأ طرشلا باوجو . اروكذلا عمج ةمالع
 . قلعت نأ زوميو هب مكتب هللا ريغ لإ نم هناحبس هلوشب مكتب مث نوصدت

 : . هب مكيتأي هللا ريغ هْلِإ نم : ةلمجب رابختسالا

 .اذتم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : نم : : هللا ريغ هلإ نم ©

 ةمضلاب عوفرم هنم لدب وأ هلإل ةفص : ريغ ٠ .ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : هَل

 ! . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلإ فاضم : ةلالجلا ظفل هللا .فاضم وهو

 ' ًاريخ عفر لحم يف نوكت نأ زوجيو لاح بصن لحن يف : ةلمجلا : هي مكيتأي ©
 لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : مكيتأي . أدتبملل ًايناث

 لحم يف لصتم ريمض : فاكلا . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 ' اموأنما و نم ةلمجلاو .. مكيتأيب قلعتم رورجمو راج :؛ هب .هب لوعفم بصن

 : . اهل لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج «اهدعب

 ' مسا : فيك . «لق» بارعإ برعت : رظنا : تابآلا فّرصن فيك رظنأ ©

 هب لوعفم : تايآلا ..نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لغعافلاو ةمضلاب

 ةلمجو . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةسكلاب بوصنم

 ْ . ؟رظنا» لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف «تايآلا فّرصن فيك»

 | ينبم لصفتنم عفر ريمض : مه . فانكتسا فرح : مث : نوفدصي مه مث ©

 : لعف :يهو اهنع نوضرعي ىنعمب : نوفدصي . أدتبم عفر'لحم يف نوكسلا ىلع

 . ؟مهل ربخ عفر لحم يف (نوفدصيا

 يا ا
 | ةميركلا ةيآلا يف اهبارعإ قبس : هللا باذع ءامكاتأ نإ مكنيأرأ لق ©

 نيعبرألا
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 ىلع وأب ةفوطعم :ةرهج وأ .ةحتفلاب بوصنم لاح :ةتغب : ةرهج وأ هتغب ©

 . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم «ةتغبا»

 «ام» ىنعمب نوكي نا زوجيو هل لحم ال ماهفتسا فرح : له: كلهي له ©

 لعاف بئان : موقلا . ا لمع ال رصح ةادأ : الإ : نوملاظلا موقلا الإ ©
 .ملاس ركذم عمج اهنأل واولاب ةعوفرم موقلل ةفص : نوملاظلا . ةمضلاب عوفرم

 مزاج طرش باوج «اهالت امو له) ةلمجو . درفملا نيونت نع ضوع :نونلاو
 . احل لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ

 ١ ا 0-9 - 2 21

 اكلنا َنِ ِذنمَو نرش إَسَوْل) سامو
 * فروا

 : لسرن .اهل لمعال ةيفان : ام .ةيفاتثتسا :وارلا : نيلسرملا لسرت امو ©

 . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم:لعف

 . ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نيلسرملا

 لاح : نيرشبم . اهل لمع ال رصح ةادأ : آلإ : نيرذئمو نيرشيم الإ ©

 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو . ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم 0
 . اهبارعإ برعتو «نيرشبم» ىلع واولاب ةفوطعم : نيرذنمو

 ممسق لعافلاو حفلا لع ينبم نام لع :نمآ ٠ ام ف لع ل ثيكنلا

 .نمب مزج لحم يف طرشلا لعف © نمآ » لعفلاو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 . اهبارعإ برعتو «نمآ» ىلع واولاب ةفوطعم : حلصأ»و

 : فوخ . ةيفان : ال .طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : مهيلع فوخ الف ©

 ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض مهو رج فرح :ىلع :مهيلع .ةمضلاب عوفرم أدتبم
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 . أدتبملا ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو . ىلعب رج لحم يف نوكسلا

 ' عفر ريمض : مه .اهل لمعال ةيفان : ال .ةفطاع :واولا : نوئزحي مهالو ©

  عياضم لمف ( نونزي ١ و أددمم عقر لع يف نوكسلا لع ينبم لصفم
 ١ ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو . نونلا توبشب عوفرم
 ير باونج «اهالت امو فوح الف» ةلمجو مها ربخ عفر لمح يف «نونزحي»
 ربخ عفر لح يف هباوجو طرشلا لعف انتلمجو مزج لح يف ءافلاب نرتقم مزاج
 1 . «نم أدتبملا

 0 2 000 ل 0 2

 * ١ بارا مح 12111 0
 ش / ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا ةفطاع : واولا : انتايآب اويذك نيذلاو ©

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوبذك ٠. أدتبنم عفر لحب ين حتفلا

 ' ةلمجو . ةقراف فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمنض واولاو . ةعامجلا
 ' «انالو اوبذكب قلعتم رورجمو راج : ائئايآب .اهل لحم ال لوصوملا ةلص «اوبذك»

 ْ 1 : ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 ' عراضم لعف : سمي . أدتبملا ربخ عفر لحم يف ةلمجلا :: باذعلا مهسمي ©

 : كرتحو نوكسلا ىلع يننبم نيبئاغلا ريمض « مه »و ..ةمضلاب عوفرم

 | عهفرم لعاق : باذعلا مدنقم هب لوصفم بصت ل يف عابشألل رسكلاب

 ا : ' . ةمضلاب

 ١ نوكسلا لع ينبم لوضوم مسا اما . سيب قلمتم رورو راج : اوثاك امي ©

 . واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك . ءابلاب رج لحم يف
 : ةلمحو . ةقراف فلالاو ٠ «ناك» مسا عفر لحم يف لصتتم ريَمض واولا . ةعامجلا

 : ٍ ٠ لوصوملا ةلص ةاوناك»

 لح يف لصتم ريمض : واولاو . نونلا تربثب عوفرم عراضم لعف : نوقسفي ©
 0 . «ناكا ربخ بصن لح يف ةلمجلاو لعاف عفر
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 طز ا 0 6
 ا ب 1 اي ع و

 ريمض هلعافو نينكاسلا ءاقتلال هوو تفذنحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 ةيفان : ال  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : مكل لوقأ ال ©
 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لوقأ . ال لمع ال

 يف لصتم ريمض فاكلاو لوقأب قلعتم رورجيو راج : مكل .انأ هريدقت ًابوجو
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ماللاب رج لح

 .  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : هللا نئازرخ يدنع ©

 نم عنم ةحتفلاب بوصنم مدقم ربخب قلعتم ناكم فرظ : دنع : يدنع

 نوكسلا ىلع يئبم لصتم ريمض : ءايلا . ملكتملا ءايب لحملا لاغتشا اهروهظ
 ظفل هللا . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : نئازخ . ةفاضالاب رج لحم يف

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلإ فاضم : ةلالجلا

 لحم يف هللا نئازحخخ يدنع ىلع واولاب ةفوطعم ةلمجلا : بيغلا ملعأ الو

 اذه الو لوقلا اذه مكل لوقأ ال لاق هنأك لوقلا لوقم ةلمج نم هنأل بصن :

 بوصنم هب لوعفم : بيغلا .« لوقأ ال ١ بارعإ برعت : ملعأ ال . لوقلا
 . ةحتفلاب

 . اهبارعإ قبس : مكل لوقأ ال .ةفطاع : واولا : كلم ينإ مكل لوقأ الو ©
 فرح :نإ : ينإ .«لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : كلم ينإ ْ

 :كلم .اهمسا بصن لحم يف لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب ةبشم ديكوتو بصن

 . ةمضلاب عوفرم "نأ ربخ

 عبتأ . اه لمعاال ةيفان « ام : ىنعمب نإ : ِّلِإ ىحوي ام الإ عبتأ نإ ©
 ينبم لوصوم مسا : ام .اهل لمع ال رصح ةادأ :الإ .«لوقأ) بارعإ برعت
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 , :لوهجملل ينبم عراضم لعف : .ىحوي .هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع
 هيف راتسم ريمض لعافلا بئانو رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم

 ةلص « ٍّنِإ ىحوي » ةلمجبو . قلعتم رورجمو راج : لإ : وه هريدقت ًازاوج

 . ال لحب ال لوصوملا

 :٠ اهدعب ةلمجلاو اهبارعإ قبس لق : ريصيلاو ىمعألا يوتسي له لق ©

 .٠ هل لمعاال ماهفتسا فرح : له . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف

 لعاف : ىمععألا .لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :يوتسي

 ؟ىمعألا» ىلع ةفوطعم : ريصبلاو .رذعتلل فئألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم

 ْ . ةرهاظلا .ةمضلاب اهلثم ةعوفرم

 ةدئاز : ءافلا . ماهفتسا ظفل يف خيوتلا فلأ : فلألا: نوركفتت الفأ ©

 نرنلا توبب عوفرم عراضم لعف :نوركفتت .اهل لمع ال ةيفان :ال .«ةينييزتا

 ٠ لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولاو

 ٍِك هدانخش ووتر فلانا 0١

 و 4
 يمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لمف :ر ذنأ .ةنففطاع :واولا : هي رذثأو ©

 : ١ اي قلعتم دورك داج : هب كلة وجو ف رسم

 لصتم يمض لو . نونا توب عوفرم عياضم لعق نوفاخي .هب لوعفم

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نوفاخي» ةلمجو .. لعاف عفر لحم يف

 لعافلا بئان عقر لحم يف لصتم ريمض واولاو نوئلا فذح هبصن ةمالعو نأب

 لعفلل هب لؤعفم بصن لح يف ردصم ليوأتب اهالت امو نأو . ةقراف فلألاو

 . «فاخيد
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 ىلع ينبم نييئاغلا ريمض « مه ١ و . اورشحيب قلعتم رورجبو راج : مهبر ىلإ ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 لاح بصن لحم يف لوقلا اذه : عيفش الو يلو هنود نم مهل سيل ©

 ًاعوفشم الو نيروصنم ريغ رشحلا نوفاخي ىنعمب وأ ريدقتب «اورشحي ةلمج نم
 : مهل لقو :يأ - لوقلا لوقم - هب ًالوعفم بصن لحم يف نوكي نأ زوجيو مهل
 فرح ماللا : مهل .حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : سيل ... محل. سيل

 بصن لحم يف رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و رج
 قلعتم هنأل لاح بصن لحم يف رورجمو راج : هنود نم . مدقم « نيل 0 ربخ
 الو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو « يلو ١ نم ةمدقم ةفصب

 ديكاتل ةدئاز 29 و . ةمضلاب هلثم عوفرم «يلو» ىلع واولاب ةفوطعم : عيفش
 . هناحبس هللا ىلع دوعي «هنود نم» يف ءاحلاو . يفنلا ىنعم

 و مهلعل ©
 بارعإ برعت : ن . اهمسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا

 . «لعلا ربخ عفر لحم يف «نوقتيا ةلمجو «نوفاخي»

 231ظظ06101110117 ينو 7

 ه: نيرو رو لك و وك نتمتع إنو ع
 لعف : درطت . ةمزاج ةيهان : ال . ةيفانئتسا : واولا : نيذلا درطت الو ©

 نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرحو نوكسلا همزج ةمالعو الب موزجم عراضم

 ينبم لوصوم مسا : نيذلا . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 . هب لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع

 عراضم لعف : نوعدي . اهل لحم ال لوصول ةلص : ةلمجلا : مهير نوعدي ©
 مهبر ٠ لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو . نونلا توبشب عوفرم

 ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض « مه » و . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم .
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا
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 . : يشعلاو ٠ نوعديب قلعتم رورجيو راج : نوديري: يشعلاو ةادفلاب ©
 ' , «نوعديا بارعإ برعت : نوديري «ةوادغلا» ىلع واولاب ةفروطعم

 ؛ يف مضلا ىلع ينبم لضتم ريمض : ءاهلاو ةحتفلاب بوضتمأ هب لوعفنم : ٌهةهَجو ©
 ا 7 1. ةفاضالاب رج لحم

 :رورجتو راج : كيلع . ال لمع ال ةيفان : ام : مهياسح نم كيلع ام ©

 "رج لحم يف نييئاغلا ريمض « مهو . رخؤم أدتبم هنأل الحم عوفرم نمب

 ْ ْ . ةفاضالاب

 مو ناجم ديرعو راج ١ مهيع كياسح نم امو ءيشب نم ©

 ادئازازج قرح : نم . اه لمع ال ةيفان : ام . ةفظاع : واولا : ْ
 !فوطعم أدتبم هلال ًالحم عوفرم نمب ًأظفل رورحع مسا : كباسح ا
 'راج : : مهيلع . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : فاكلاو «مهباسح» ىلع

 . أدتبملل فوذحم ريخب قلعتم رورجتو

 : مهدرطتف . كباسحب قلعتم رورجمو راج : مهدرطتف ءيش نم ©
 يف عس يمض لعافلاو هرعضم أب برص عباضم ل درطت . ةيبيس

 ' . هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض « مه ١ و.'. اتنأ هريدقت ًابوجو
 يش نمأل ف «نمال نوكت نأ زوجيو يفنلل ًاباوج ةعقاؤ «مهدرطتفا ةلمجو

 ٠ . ةدئاز

 ةفوطعم نؤكت نأ زوجيو يهنلل ًاباوج ةعقاو ةلمجلا : نيملاظلا نم نوكتف ©
 ؛ .مهدرط نع ببسم ًالاظ هنوك نال بيبستلا ةجو ىلع «مهدرطتف» ىلع ءافلاب

 :اهيف 'رتتسم ريمض اهمساو ةرمضم نأب بوصنم صقان عراضم لعف : نزكت
 ربخ :بصن لحم يف رورجتو راج : نيملاظلا نم . تنأ هريدفت ًابونجو

 'نيونت نع :ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلا مسالا رج ةمالبعو «نركت)

 ا . درفملا
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 نيل الموس 0 و سور : اعنف َكِلنَكَ 2 هدو ظ

 2.9 3 يي اعمار

 ىنعمب هيبشتلل حتفلا ىلع ينبم مسا فاكلا . ةيفانئتسا واولا : انتف 'كلذكو ©

 دعبلل : ماللا .ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا : اذ

 ريمض ؛ان» و نوكسلا ىلع ينبم يضام لعف :انتف .باطخ فرح «فاكلا»و

 . الءاستف ةدحاو ةلزنمب انوكيل امهانربتخا ىنعمب لعاف عفر لح يف لصتم

 لصتم ريمض «مه»و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :ضعب : ضعيب مهضعي ©

 . انتفب قلعتم رورجمو راج : ضعبب .ةفاضالاب رج لحم يف

 عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . نوئلا فذح هبصن ةمالعو ماللاب ةرمضم

 ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب « اهالتاامو نأ ١ و . ةقراف فلالاو لعاف

 . انتفب قلعتم رورجملاو راجاو

 :فلالاو «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : ءالؤهأ © :
 ينبم ةراشا مسا : ءالوأ . هيبنتلل ءاحلا : ءالؤه . هل لحم ال ماهفتسا فرح

 . مهيلع هللا نم نيذلا ءالؤهأ : ىنعملاو . أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع

 ضام لعف : نم . أدتبملا ربخ عفر لح يف : ةيلعفلا ةلمجلا : مهيلع هللا نم © .
 : مهيلع .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا ىلع ينبم 1

 : ينعي لعب رج ل يف نيئاغلا ريدصش «مها و نمب قساعتم رورصثو راج
 قيفوتلاو ةيادهلاب مهيلع هللا معن أ ءالؤهأ

 - نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض اناو .نمب قلعتم رورجمو راج : انديِب نم ©

 .:انود ىنعمب . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع يئبم
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 ' . ريدقتلا ىنعم ىلا عجرف يفنلا ىلع تلخد راكنا ةزمه': ةزمهملا : هللا سيلا ©
 ..ةمضلاب ميظعتلل عوفرم اهمسا : هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :سييل

 فرب رورجم مسا : ملعأ . دئاز رج فرح : ءابلا : نيركاشلاب ملعأب ©

 ' قلعتم رؤرجمو راج : نيركاشلاب .« سيل » ربخخ هنال المع بوصنم اظفل .رجلا

 نيوتت نع ضرع نرنلاو ماس ركذم عج هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو ملعأب

 . درفملا

 ايش طز يمال قطعا 0:
 ودعبنِيَبَ مْ راع اهو وسليم مََأ َةَمَحُي

 رو م14 36 0
 © 2ِسيْدرووعم 52

 : نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : اذإ . ةيفانعتسا :واولا : نيذلا كءاج اذإو ©

 نضام لعف : ءاج . ةمزاج ريغ طرش ةادأ هباوجب بونصنم هطرشل ضفاخ

 : لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو .حتفلا ىلع ينبم
 ' ةلمجو . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . مدقم هب

 . ةفاضالاب رج لحم يف «نيذلا كءاج»

 ' لعق : نونمؤي . اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : انتايآب نونمؤي ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . نونلا توبثب عرفرم عراضم

 ' نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اناو . نونمؤيب قلعتم رورجمو راج : انتايآب

 ْ ش ش . .هيلإ فاضم رج لح يف

 ٠ ينبم رمأ لعف : لق . ظرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : مكيلع مالس لقف ©

 هيف رتتشم ريمض : لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذخو نوكسلأ ىلع

 : لحال مزاج ريغ طرش باوج "اهالت امو لقف» ةلمجو . تنأ هريدقت ًابوجو
 : ةنونملا ةملضلاب عوفرم مالس يمالس :هريدقت فوذحم أدتبملا ربخ .: مالس . اهل

 . 'رركذلا عمج ةمالع ميملاو مالسب قلعتم رورجمو راج ؛ مكيلع . ةركن هنال

 ل



 نوكي وأ «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لح يف ربخلاو أدتبملا نم ةلمجلاو
 . أدتبم «كمالسا

 عوفرم لعاف : مكبر .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : بتك : مكبر بتك ©

 ميملاو ةفاضالاب رج لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . ةمضلاب 1

 . . روكذلا عمج ةمالع

 لصتم ريمض : ءاهلاو . بتكب قلعتم رورجبو راج : ةمحرلا هسفن ىلع ©

 .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةمحرلا .ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم

 مضلا ىلع ينبم نأشلا ريمض ءاهلاو لعفلاب هبشم فرح : نأ : لمع نم هنأ ©

 :نم .«ةمحرلا» نم لدب بصن لحم يف اهالت امو نأو «نأ مسا بصن لحم يف
 ضام لعف : لمع . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا

 مسا نم ةيمسالا ةلمجلاو . نمب مزج لحم يف حتفلا ىلع ينبم طرشلا لعف
 . هنا ربخ عفر لحم يف : هبارجو طرشلا لعف يتلمج عم طرشلا

 ميللو (ْنَم' نم فوذح لاحب قلعتم رورجمو راج : ةلاهجي ًاءوس مكنذم ©
 راج : ةلاهجب . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : اءوس . روكذلا عمج ةمالع

 عم ؛نأ» نوكي نأ زوجيو . لهاج وهو هلمع يأ لاح بصن لحم يف رورجمو
 . هنأ يه يأ . أدتبم ربخ عفر لح يف اهزيح يفام

 ىلع فطع فرحب ناتفوطعم ناتلمجلا :: حلصأو هدعب نم بات مث © '

 ريمض ءاهلاو باتب قلعتم رورجمو راج : هدعب نم هبارعإ نابرعتو «لمعا
 | ةاضالاب رج ىلع يف لصح

 . اهبارعإ قبس : هنأ .طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافل :١ ميحر روفغ هئأف ©
 نأل ٍناث ريخ وأ روفغل ةفص : ميحي . ةمضلاب عوفرم «نا» ربخ > :روفغ 1

 نرتقم مزاج طرش باوج «ميحر روفغ هنأف» ةلمجو . ًاضيأ ةمضلاب عوفرم

 عفر لحم يف : هبآ اوجو طرشلا لعف اتلمجو . مزج لح يف ءافلاب ريدقتلا دعب

 ىنعمب وأ ريدقتب فوذحم ًادتبم ريخ عفر لحم يف «هنأف» و «نما أدتبملا ربخ

 . ميحر روفغ هللا نأ هلمأف
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 «©© نيو سني 5- 00
 : لع ينبم مسا : فاكلا . ةيفانثتسا : واولا : تابآلا لصفن كلذكو ©

 نوكسلا لع ينبم ةراشإ مسا : اذ . .ةقلطملا ةيلوعفملا ىلع بصن لحم ين حتا

 : راجلاو .؛باطخ فرح : فاكلاو . دعبل : ماللا . ةفاضالاب رج لحم يف

 لؤعفم فوذحمب قلعتم ًاضيأ رج فرح فاكلا نوكت نأ زوجت . رورجملاو

 لغف : لبصفت :تايآلا لصفن . حضاولا ليصفتلا كلذ لثم : ريدقتلاو قلطم

 | .:نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم

 عمجب قحلم هنأل ةحعفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : تايآلا

 ٠ . ملاسلا ثنؤملا

 : :نيبتست .رج فرح يهو ليلعتلا مال : ماللا .ةفطاع,: واولا : نييتستلو ©

 لعفب ةقلعتم « نيبتست » مالو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف

 . ةنايتسا لجالو ىنعمب نوكت نأ زوجيو . © نيبتست ) ةلمج هيلع تفطع ردقم'
 ٠ 1 . تايآلا انلصف نيمرجملا ليبس

 ! هيلإ فاضم :.نيمرجملا .ةمضلاب عوفرم لعاف : ليبس : نيمرجملا ليبس © .

 ' مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نع. ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنال ءايلاب رورجم

 , ةلمبو - ماللاب رج ل يف ردصم ليوأتب هدعب امو ةرمضملا نأ ؛ و . درفملا

 ا . اه لحم ال «نيمرجملا ليبس نيبتست#

 محل همأَوو 2 توغل َن زادي اني ه1
 نسل نسانمانإ كلكم

 : لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال اولا تفذحو نوكسلا لع ينيم رمأ لعف : لق ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف وتتسم ريمض

 . « لوقلا لوقم ٠ هب لوعفم بصن ل يف : اهالت او ةلمسجلا تيهن ينإ ©
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 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءايلاو . لعفلاب هبشم فرح : نإ
 نوكسلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : تيمنا . «نإ» مسا بصن

 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال

 . نإ» ربخ عفر لحم يف «تيبت» ةلمجو . لعاف بئان عفر
 نأب بوصنم عراضم لعف : دبعأ . بصنو يردصم فرح : نأ: ديعأ نأ © '

 «نأ» و . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو
 قلعتم رورجملاو راجلاو ردقم رج فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو

 . مهنوعدت ام ةرابع نع تيبن يأ تيهنب
 لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : نوعدت نيذلا ©

 يف لصتم ريمض : واولاو . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوعدت . هب
 لوعفم فذحو . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نونعدت» ةلمجو . لعاف عفر. لحم

 . مهنوعدت : ريدقتلاو . نوعدت

 فاضم : هللا . اهوعفمب وأ نوعدتب قلعتم رورجمو راج : لق هللا نود نم ©

 . اهبارعإ قبس : لق . ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلإ
 : ال . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : مكءاوهأ عيبتأ ال ©

 رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : عبتأ .اهل لمع ال ةيفان
 : فاكلاو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مكءاوهأ . انأ هريدقت ًابرجو هيف

 .روكذلا عمج ةمالع ميملاو مضلا ىلع ينبم ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ِ

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف :تللض .قيقحت فرح :دق : نذإ تللض دق ©
 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال

 دق يأ هل لمع ال باوج فرح : نذإ . مكلثم تللض دق يأ . لعاف عفر

 . مكلثم نذإ تللض
 لصفنم عفر ريمض : انأ . امل لمع ال ةيفان : ام .ةيفانئتسا : واولا : انأ امو ©

 . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ءايلا مسالا رج ةمالعو « انأ » ربخ عفر لحم يف رورجمو راج : نيدتهملا نم ©

 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو لاس ركذم عمج هنأل

 ل”



 2م 5 2 530 اس ف 0 2

 نإ بويا دنا ميد 5 رق نإ 2
 < اثم ةس سو ري ره قير 7 رك

 # 0 اذ ارك
 : ءاقنلال هوو تفذحو نوكسلا يلع ينبم رمأ لعف .: لق ةديب ىلع ينإ لق ©

 : فرح 0 م رس لطفا تي

 ' لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن
 نإ ةلجو «نإ» ربخ عفر لحم يف رورجتو راج : ةئيب ىلعا.. « نإ ١ مسا بصن

 .. «لوقلا لوقم» هب لوعفم ٍبصن لحم يف» ةئيب ىلع

 1 ءايلاو .«ةئيبا نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : هب متبذكو يبر نم ©

 : متبذك . ةفطاع : واولا : متبذكو .' ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 ريمض : ءاتلا .كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف
 د قلعتم رورجتو راج : هب . روكذلا عج ةمالع ميلاو لعاف عفر لح يف لصتم
 0 . متبذكب

 , فرظ : يدنع . ال لمع ال ةيفان : ام : هب نولجعتست ام يدنع ام ©

 ' رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءايلاو مدقم ربخب قلعتم ناكم
 | رخؤم أدتبم عفر لحم: يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةفقاضفالاب
 1 لخم يف لصتم ريمض واولاو .نونلا توبثب عوفرم عراضم, لعف : نولجعتست

 ' هب نولجعتستا ةلمجو . نولجعتستب قلعتم رورجمو راج : هب . لعاف عفر
 : . لوصوملا ةلص

 ءاقتلال نونلا ترسكو اهل لمع ال ةيفانلا "ام) ىنعمب :نا : هلل الإ مكحلا نإ ©

 : هللا . اهل لمع ال رصح ةادأ : الإ ةمضلاب عوفرم أدتبم : مكحلا .نيئكاسلا

 . أدتبملا ربحت عفر لحم يف' ميظعتلل رورجيو راج

 عوفرم عراضم لعف : صقي ٠ .لاح بصن لحم يف : ةلمجلا: قحلا صقب ©

 ' هلب لوعفم :.قحلا . وه هريدقت ًانوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمفلاب
 ش . ةحتفلاب بوصنم
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 ينبم لصفنم عفر ريمض : وه . ةيفانئتسا : واولا : نيلصافلا ريخ وهو ©

 : نيلصافلا .ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ريخ .أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع

 درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنال ءايلاب رورجم هيلإ فاضم

 . هتكرحو

 هم مر عر هومر ود 2

 © نوار لع ماو بورتال اوين د بة تكتم عيا رف 0
 ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هوو تفذح نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 : ول .«لوقلا لوقم# هب لوعفم بصن لحم يف اهليوأتب ةلمجلا : يدفع نأ ول ©
 ناكم فرظ : يدنع . لعفلاب هبشم فرح : نأ . مزاج ريغ طرش فرح

 لصتم ريمض ةفاضالاب رج لحم يف ءايلاو فاضم وهو مدقم «نأ» ربخب قلعتم

 . نوكسلا ىلع ينبم

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصرم مسا : ام: هب نولجعتست ام ©
 :واولاو . نونلا توبثب عرفرم عراضم لعف : نولجعتست .رحخؤم «نأ» مسا

 ناو .نولجعتستب قلعتم رورجمو راج : هب . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 هريدقت فوذحم لعفل لعاف عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهربخو اهمسا عم

 (؛ نولجعتست ١ ةلمجو . رمألا يضقل هب مكلاجعتسا تبث ول : ريدقتلا .تبث

 . لوصوملا ةلص

 ينبم نضام لعف : يضق .اول» طرشلا باوج يف ةعقاو :ماللا : رمألا يضقل ©

 يضفقل» ةلمجو .ةمضلاب عوفرم لعاف بئان :رمألا .حتفلا ىلع ينبم لوهجملل

 . اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ؛رمألا

 ملكتملا ءاي لبق ةردقملا ةحتفلاب برصنم قلعتم ناكم فرظ : مكنيبو ينيب#

 : مكنيبو . هيلإ فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو
 لحم يف لصتم ريمض : فاكلا . لوألا ىلع فوطعم : نيب . ةفطاع : واولا

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج
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 : ملعأ ٠ . ةملغلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : هللا . ةيفانعتسا : واولا : ملعأ هللاو ©
 ا . لعفأ نزو ىلع هنال. نوني لو ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ

 ١ ركذم عمج هلل ءايلا مسالا زج. ةمالعو ملعأب قلعتم رورو راج: نيملاظلاب ©
 ْ . هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس

 . َةَقَرو نمار 0-0 ام 01
 ١ ٠ «نيبيبكوآ سالك يظالستا ايفغن رحلوا

 ! ريخب قلعتم ناكم فرظ : دنع .ةيفانئتسا :واولا : بدغلا حتافم هدنعو ©

 ' رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لضصتم ريمض : ءاهلا . فاضم وهو ملقم
 رؤرحم هيلإ فاضم .:بيغخلا .ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : حتافم .. ةفاسضفالاب
 0 .ةرسكلاب

 ' اال ةيفان .: ال . حتافملا نم لاح بصن لحم يف ةلمجلا : وه الإ اهملعي ال ©:
 ! هيف رثثسم ريمض : : لعافلاو ةمضلاب عوقرم عراضم لعق : اهملعي . اهل لمع :

 ببصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «( اهو . وه ةريدقت ًالوج
 : لع ينيم لصفتم عقر ريعصغ : وح ١ ا لمع ال رصح ةدإ : الإ .هب'لوعفم
 نأ زوجيو «اهملعي» ةلمجو يق يتسم يملا م لدب عفو لح يف محلا
 ١: 2 .. وه الإ دحأ اهملعي ال ريدقتلاو . ملعيل ًالغاف عفر لحم يف نوكت

 ىلؤالا «ملعي» ىلع واولاب ةفوطعم : ملعيو : رحيلاو ربلا يف ام ملعبو ©

 ْ لوغفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا. : ام . اهبرعإ برعتو
 ١ «زقتسا»؛اهريدقتو ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم رورجمو راج : ربلا يف . هب

 ' .«ةرسكلاب اهلثم ةرورحم ؛ربلا» ىلع واولاب ةفوطعم ': رحنبلاو «رقتسم» وأ
 : طقست .اهل لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع :واولا : ةقرو نم طقست امو ©

 ًاظفل رورجم مسا : ةقرو .دئاز رج فرح .:نم .ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 ْ ٠ . «طقستا لعفلل لعاف هنأل ًالح عوفرم نمب
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 اهعرقول ةماع ةركن يهو ةقرو نم لاح بصن لحم يف ةلمجلا : اهملعي الإ ©.

 .اهملعي وه الإ : ريدقتب ال لمع ال رصح ةدأ : الإ . يفتلا قايس يف

 اهل ملع ال ء ءانثتسا ةادأ 2« ال ١ نوكت نأ زوجيو اهبارعإ قبس : اهملعي

 . ديكأتلل

 برعتو «ةقرو» ىلع واولاب ةفرطعم : ضرأآلا تاملظ يف ةّيح الو ©
 قلعتم رورجمو راج : تاملظ يف . يفنلا ىنعم ديكاتل ةدئاز «ل» و .اهبارعإ :

 . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : ضرألا .4ةبح» نم ةفوذحم ةفصب

 ةدئاز «ال» و «ةقرو) ىلع فطع يواوب نافروطعم : سياي الو بطر الو ©

 «نيبماو . دحاو ينينعط نأل :اهملعي ال :هلوقل ريركت : نيبم باتك يف الإ ©:

 . ةرسكلاب رورجم باتكب ةفص

 دودي راه ممل فويداوَمَو ٠٠
 © هرم و ا

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض :وه .ةفطاع :واولا : يذلا وهو ©
 . ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا .أدتيم عفر 0

 فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىفوتي : ليللاب مكافوتي ©

 لصتم ريمض : فاكلا . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل
 :ليللاب . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم

 نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «مكافوتي» ةلمجو . مكافوتيب قلعتم رورجيو راج
 . بارعإلا

 ةمضلاب ةعوفرم «ىفوتي# ىلع واولاب ةفوطعم : ناهذلاب متحرج ام ملعيو ©
 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . متبسك ام ملعيو ىنعمب ةرهاظلا ْ

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متحرج . هب لوعفم بصن لحم
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 أ عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لطتم ريمض : ءاتلاو . كرحتملا عفرلا ريمضب

 . تحرج قلعتم رورجمو راج : راهنلاب . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . لعاف

 . لوصوملا ةلص : متحرجو

 مكاتلا بارعإ برعت ١ هيف مكي . فطع فرح : مل : هيف مكثعبي مث ©

 . ةرهاظلا ةمضلا لعفلا غفر ةمالعو «ليللاب

 لعق. : ىضقي . رج فرح يهو ليلعتلل : ماللا : ئفسم لجأ ىضقيل ©

 :ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضملا نأب بوصنم لوهجملل ينبم عراضم

 :ةفض :ىمسم .ةمضلاب عوفرم لعاف بئان :لجأ :رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا

 عنم هنيونت لبق روصقملا فلأ ىلع ةردقملا ةمضلاب هلثم ةعوفرم لجأل - تعن -
 'نأ) و ةركن يعابر روصقم مسا هنأل مسالا نون دقو رذعتلا اهروهظ نم

 . ثعبيب قلغتم رورجملاو راجلاو ليلعتلا مالب رج لحم يف (اهالت امو ةرمضملا
 . اه ل ال ةرمضملا «نأ» ةلصإ «لجأ ضقي» ةلمجو

 0 0 مكعجرم هيلإ مث

 : . روكذلا عمج ةمالع ميلاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع

 .ءىبنيي قامتم رورجو راج : اب «مكثعبي مث١ بارعإ برعت : امب مكئبني مث ©

 1 . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع :يئبم لوصوم مسا «ام» و

 : ضام لعف : متنك . اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : نولمعت متتك ©

 يف لصتم ريمض : ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتإل نوكسلا ىلع ينبم

 . ٠١ نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولمعت ..6 ناك » مسا عفر لحم

 : لحم. يف «نولمعت» ةيلعفا١ ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف .لصتم ريمض : واولاو
 .هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمصض لوصوملا ىلا دئاسعلاو ؟ ناك 9 ربخ بصن

 1 : . هب لوعفم
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 اجا اعاقة كلا 1 اعدل اكون 1١
 د اَسرهنقَو تلاد

 يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : وه .ةفطاع : رارلا : رهاقلا وهو ©

 . ةمضلاب عوفرم ءدتبملا ربخ : رهاقلا . أدتبم عفر لحم

 زوجيو لاح بصن لحم يف ةحتفلاب بوصنم ناكم فرظ :قوف : هدايع قوف ©
 ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : هدابع .ًادتبملل ًايناث ًاربخ عفر لح يف نوكي نأ

 عوفرم عراضم لعف : لسري . ةيفانئتسا : واولا : ةظفح مكيلع لسريو ©

 رورجمو راج : مكيلع . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب

 بوصنم هب لوعفم : ةظفح . روكذلا عمج ةمالع : ميلا . لسريب قلعتم

 . ةحتفلاب

 ىلع ينبم نامز فرظ : اذإ . أدتبالل ةياغ فرح : ىتح : ءاجح اذإ ىتح ©

 لعف : ءاج . هباوجب. بوصنم هطرشل ضفاخ ةمزاج ريغ طرش ةادأ نوكسلا

 . ةفاضالاب رج لحم يف «توملا مكدحأ ءاج» ةلمجو . حتفلا ىلع ينبم ضام

 لصتم ريمض : فاكلا . ةحتفلاب بوصنم مدقم هب لوعفم : توملا مكدحأ ©

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : توملا . عابشال ةمضلاب ميملا

 .بارعإلا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : انلسر هتفوت ©

 ةفوذحملا فلألا ىلع رذعتلل ةردقملا حتفلا ىلع ينبم يضام لعف : هتفوت 1

 .مدقم هب لوعفم بصن لحم يف ريمض ءاحلاو . هنكاسلا ثينأتلا ءاتب هلاصتال

 « لسرلا ١ ىنعم نأل « انلسر ١ عم لعفلا ثنأ دقو . هيلإ فاضم رج لحم

 . ةعامجلا
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 | ىلع: ينبم لصفتم عفر ريمض : مه ..ةيلاح : واولا :: نوطّرفي ال مهو ©
 عراضم لجف : نوطرفي .امل لمع ال ةيفان : ال . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 'ال» ةلمجو :لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو .نونلا توبشب عوفرم
 : لحب يف «نوظرفي ال مه» ةيمسالا ةلمجلاو ؛مها ربخ عفر لحم يف «نوطرفي

 ّْ . ةورصقي مهو ينعي : لاح اص

0 

 © نسلم سوهو كالا فاد مهلوس و

 :لوهجملل ينبم ضام لعف : وير . فطع فرح :.مث : هللا ىلا اور مث» ٠
 ! لم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع. ينبم
 : ! قلغتم ميظعتلل رورجمو راج : هللا ىلإ . ةقراف فلألاو . لعاف بئان عفر

 ها ْ . اودرب

 : ًالدب نوكت نأ زوجيو ةلالجلا ظفلل - تعن - ةفص : لوم : قحلا مهالوم ©

 ' ريمض «مهلاو .رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا : هرج ةمالعو ًارورجم .هنم

 : .ةفاضالاب رج لحم يف عابشالل مضلاب كرنحو نوكسلا: ىلع ينبم نيبئاغلا

 , ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو هلثم رورجم ىلوملل - تعن - ةفص : قحلا
 . هرخآ

 لحن يف رورجمو راج: هلا. ليم ل حمس فرح ١ 3 مكحلا هل ©

 0 .ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : مكحلا . مدقم ربخ عفر

 : لضفنم عفر ريمض : وه . ةيفانئتسا .: واولا : نييساحلا عرسأ وهو © ْ

 . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ :'عرسأ .:أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 ' نع .نضوع كونلاو . ماش ركذم عنج هنأل ءايلاب رورجم هيلا فاضم : نيبساحلا
 ْ ' . ةتكرحو درفملا نيونت
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 نإ ٌةيلفف ست و عارتأاو وظنوا
 9 نوفا و نكي 1

 ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هواو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 “ .٠ تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 نم «لوقلا لوقم# هب لوعفم بصن لحم يف :اهالت امو ةلمجلا : مكيجني نم ©

 عراضم لعف : مكيجني . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا

 ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقشلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم
 لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . وه :هريدقت

 .ريخ عفر لحم يف ؛ مكيجني١ ةلمحخو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب

 فاضم : ربلا . مكيجنيب قلعتم رورجمو راج“: صبلاو ربلا تاملظ نم ©

 : اهلثم ةرورجج «ريلا» ىلع واولاب ةفوطعم : رحبلاو .ةرسكلاب رورجم هيلا

 لحم يف لصتم ريمض :واولاو .نونلا توبثيب عوفرم عراضم لعف : هثوعدت ©

 هب لوعفم بضن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو لعاف عفر
 2 ترصد ذإ ريدقتب ةفاضالاب رج لع يف ةلمشلاو

 ىلع واولاب ةفوطعم : . هحتفلاب بوصنم لاح : ةيفخو ًاعرضت ©

 ”نيرسمو نينلعم هلل نرعدي يأ اهلثم ةيوصنم ؟اسرشلا :

 يأ «لوقلا لوقم# هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : هذه نم اناجنأ نئل ©

 ٠ مسقلل ةئطوم : ماللا : نثل . لعافلا مسال ةلمحملا بصن نا يأ . نيلئاق ش

 يف نوكسلا لع ينبم لصتم ريمض هانا و نإب عنج لحم يف رذعتلل :فنأل

 :هذه نم . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو هب لوعفم بصن لح

 : نم .ةديدشلا ةملظلا هذه نم لوقلا ةدارا ىلع اناجنأب قلعتم رورجمو راج

 ةلمجو . نمب . رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : هذه . رج فرح

 سا



 . اهل لحم ال هبارجو فوذحملا مسقلا نيب ةيضارتعا «اناجنأ ّنإ»

 : ننوكن '.ردقملا مسقلا باوج يف ةعقاو :ماللا : ن نيركاشلا نم ّننوكنل ©
 ش منشأو ةليقثلا ديكوشلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم صقان عراضم لعف
 : رؤرجبو راج : نيركاشلا نم . نحن هريدقت ًابوجو هيف زتتسم ريمض «نوكنا

 ' ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو «نوكن» ربخ بصن لحم يف

 لخم ال مسقلا باوج» نيركاشلا نم ننوتكتل .درفملا نيونت نع ضومع نونلاو
 . بارعالا نم امل

02011 16 1 5 00 © ْ 
 ْ ماللا ترسكو نينكاسلا ءاقتلال هواو تفذحو نوكسلا ىلع يئبم رمأ لغف : لق ©

 : 5 تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض هلعافو نينكاسلا ءاقتلإل

 ظفل هللا © :«لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف ةلمسجلا :اهنم مكيجتي هللا ©

 ' ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يجني .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا
 ! دوعي وه :ريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض :لعافلاو .لقشلل ءايلا ىلع ةردقملا

 : لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :فاكلاو هناحبس هللا ىلع

 | ةلمجلاو . مكيجنيب قلعتم رورجمو راج : اهنم . روكذلا عج ةمالع ميملو هب
 . أدتبملا ربت عفر لح يف ؛اهنم مكيجني# ةيلعفلا

 ' . « اهنمب9 يف ريمضلا ىلع واولاب فوطعم رورجيو راج : برك لك نمو ©
 اهريدقت ةفوذحم ةفصلاو فوصوم وهو ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضنم : برك
 00 0 .اهاوس

 متنأ .: كرشلا ىلا نودوعي مث يأ فطغ فرح : مث ؛ نوكرشت متنأ مث ©

 : لغف : نوكرشت . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض

 ' . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو نونلا توبشب عيفرم عراضم
 ” .؟متنأ» ربخ عفر لحم. يف «نوكرشت» ةلمجو

 كك



 لايتم زي ضاق ١
 # هر دوار 1 سف لي ما ب تر قا ش

 نوي دوه ملأ كب ادد تيكر نيو أموال يش

 :لعافلاو نيتكاسلا ءاقتلال هوو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف ::لق ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض :

 . « لوقلا لوقم 3 هب لوعفم بصن لحم يف : اهالت امو ةلمجلا : رداقلا وه ©
 ريخ : رداقلا . أدتبم عقر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض .: وه

 . ةمضلاب عوفرم

 : ثعبي .بصنو يردصم فرح : ْنأ .رج فرح : ىلع : ثعبي نأ ىلع ©

 هيف رتتسم ريمض : لعافلاو .ةحتفلا هبصن ةمالعو ْنأب بوصنم عراضم لعف

 راجلاو ىلعب رج لح يف ردصم ليوأتب ؛اهالت امو ْنأ» و . وه هريدقت ًاناوج
 . رداقب قلعتم رورجملاو

 : ًاباذع . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ثعبيب قلعتم رورجمو راج : ًاباذع مكيلع ©
 . ةركن مسا هلنأل ةنونملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم 1

 بصني : ريدقتب ؛ًاباذع» نم هفوذحم ةفصب قلعتم رورجبو راج : مكقوف نم ©

 لصتمم ريمض : فاكلا . مكسوؤر قوف نم ىنعمب . مكقوف نم مكيلع
 عمج ةمالع ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض

 . روكذلا

 مكلجرأ . هبارعإ برعيو هلبق ام ىلع وأب ةفوطعم : مكلجرأ تحت نم وأ ©

 يف حضن لع ينم لصتم ريس ١ فاكلا . ةرسكلاب رورمم هيلا فاضم :

 تحت نم مكذخأي وأ ريدقتب يأ .روكذلا عمج ةمالغ ميملاو ةفاضالاب رج لحم
 . مكلجرأ

 . اهبارعإ برعتو «ثعبي» ىلع وأب ةفوطعم : سبلي وأ : ًاعيش مكسبلي وأ ©
 ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا
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 | يأ ًاعيش مكقرفي : ريدقتب ةحتفلاب بوصنم لاح .: ًاعيش . روكذلا عمج
 ا . ًابازحأ

 ! «كعبي» ىلع واولاب ةفوطعم : قيذيو ؛ ضعب ساب مكضعب قيذيو «

 1 فاكلا . 'ةحتفلاب بوصنم لوأ هب لوعفم : مكضعب . اهارعإ برعتو

 .روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لح يف مضلا لع يئبم لصتم ريمض

 , ةرشكلاب رورجم هيلا فاضم : ضعب ٠ ةحتفلاب بوضنم ِناث هب لوعفم : سأب

 يف :ةقاذإلا متت يأ . فيرعتلا لأب هيلحمت مدعلو ةفاضالا نع هعاطقنال ةنونملا

 ' . لاتقلا

 1 :اهدعب  ةلمجللاو «لق» برعإ برعت : رظنا : تايآلا فرصن فيك رظنا ©

 حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : فيك . ارظنا» لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف

 ' ريمض لعافلاو ٠ ةمضلاب عوفرم عياضم لمف : فرصن .لاح بصن لحم يف

 ١ ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : تايآلا ٠ نحن : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 ا + ماسلا كنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم الدب

 ؛ يتيم نيياخلا ريمض ؟مهلاو . لعفلاب هبشم فرح : لعل : نوهقفي مهلعل ©

 ؛ تزبثب عرفرم عراضم لعف :نوهقفي . اهمسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع
 : لحم يف «نوهقفي» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمنض : واولاو . نونلا
 00 ش | لع مخ ق

 * ليو م لعْدسل] قوقل دبس 5
 .ختفلا ىلع ينبم نضام لعف.: بذك .. ةيفانئتسا 6 كموق هب بذكو ©

  لضتم ريمض : فاكلاو ةمضلاب عوفرم لعاف : كموق :: رورجمو راج : هب

 : بذكب قلعتم رورجملاو راجلاو_ . نآرقلاب يأ (هب» و ةفاضالاب رج لخم يف

 يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : وه .ةيلاح : وارلا : قحلا وهو ©

 ١ بلصن لحم يف : ةلمجلاو .ةمضلاب عوفرم ؛وه» ربخ : حلا . أدتبم عفر لحم
 : لاح
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 . نينكاسلا ءاقتلا نم ًاصلخت هواو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق«
 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض :لعافلاو

 . «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لخ ين+: ةلمجلا : ليكوب مكيلع تسل ©
 . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : سيل

 : مكيلع . «سيل» مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :ءانلاو

 رج فرح :٠ ءايلا . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . ليكوب قلعتم رورجمو راج

 . «سيلا ربخ هنأل ًالحم بوصتم ًاظفل رورجم مسا : ليكو . دتاز

 © َنوَلْمَكَف ةةَمْئْمِإَبْلعَ 5ا/
 ؛ ل . مدقم ريخ عفو لح يف رورجو راج : لكل + رققس ابن لكل ه

 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : رقتسم . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 -لابقتسا- فيوست فرح : فوس . ةيفانئتكسا : واولا : نوملعت فوسو ©

 :واولاو . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوملعت . ديكرتلا ديفي ديعبلل

 ًامزال ًالعف «ملعت» لعفلا نوكي نأ زرجيو . كلذ ةقيقح نوملعت :هريدقت

 0 ال 8 2 5 2+ ٍَ
 0 اع ه عر2 و 3ص ىو

 0 دجدس ال 1 كييينب
 ىلع ينبم نامز فرظ : اذإ . ةيفانئتسا : واولا : نيذلا تيار اذإو .٠

 : تيأر . هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخ ةمزاج ريغ طرش ةادأ نوكسلا

 : ءاتلاو . كرحتل ا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف
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 لح .يف ؛اهألت امو تيأر» ةلمجو . هب لوعفم بصن لحب يف حتفلا ىلع ينبم

 عراضم لعف : نوضوخي . اهل لحم ال لوصوملا ةلص:: اذتايا ف نوضوخي ©

 لصتم ريمض «انا و . نوئعطي ىنعمب نوضوخيب قلعتم «انتايا يف رورجملاو

 7 جا دج لع يف نركسلا لع يتب

 ك0 ريق هوجو هيف ريم يع ١ لعادل نوكأ

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و ضرعأب قلعتم رورجمو راج

 ... اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «مهنع ضرعأف# ةلمجو . نعب رج
 نأآب ٌبوصنم عراضم لعف : اوضوخي ..رجو ةياغ فرح : اوضوخي ىتح ©

 لحم يف لصتم ريمض .:واولا .نونلا فذح هبصن ةمالعو «ىتحا دعب ةرمضم

 لحم يف ردضم ليوأتب اهالت امو ةرمضلل ؛ْنأ» و . ةقراف: فلألاو لعاف عفر

 . نأ ةلص ةلمجلاو ضرعأب قلعتم رورخملاو راجلاو ىتحب زج

 ثيدحل ةفض : هريغ . اوضوخيب قلعتم رورجتو راج : هريغ ثيدح يف ©

 لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض * ءاهلاو . هلثم رورخم رورجملا ةفصو

 فرح !ْنِإ) نم ةنوكم : امِإ ١ ةفطاع : واولا : ناطيشنلا كّندسني امإو ©

 لحم يف طرشلا لعف عزاضم لعف : كتيسني . ةدئازلا «اماأو . ماج طرشلا

 )ل ديكرتلا ؛ ثنو . ةليقثلا . نيكولا نوئب هلاصتال دال حتنلا ىلع ينبم نإ 006

 ةيهان : ال .: طرشلا باونجل ةطبار : فب: ىركذلا دعب دمقُت الق

 : ريمض لعافلاو نوكسلا همزج ةمالعو الب عزم عراضم لعف :دعقت .ةمزاج

 قلعتم ةحتفلاب بوصنم ناكم فرظ : دعب . تنأ هزيدقت ًابوجو هيف رتتسم

 كك



 ةردقملا ةرسكلا : هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحم هيلا فاضم : ىركذلا .دعقتب

 يف ءافلاي نرتقم مزاج طرش باوج « دعقت الف » ةلمجو . رذعتلل فلألا ىلع

 1 . منج لحم

 لح يف عامتجالاو ةبحاصملا ىلع لدي ناكم فرظ : نيملاظلا موقلا عم ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : موقلا . دعقتب قلعتم ةيفرظلا ىلع بصن
 :نونلاو . ماس ركذم عمج اهنأل ءايلاب ةرورجم موقلل - تعن  ةفص : نيملاظلا

 . هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع

 2 نها لولو قسم هن وَتَلءاَمَو
 فرح : ىلع . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانتسا : واولا : نيذلا ىلع امو ©

 راجلاو . ىلعب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا .رج
 < .٠ مدقم ربخب قلعتم رورجملاو

 . نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف . اهل لحم ال لوصوملا ةلص : نوقتي ©
 . لعاف عفر لحت يف لصتم ريمض :ءاهلاو

 ةفص هنأل «ءيث» نم.لاحب قلعتم رورحيو رهج : ءيش نم مهباسح نم ©
 ريمض «مها و . هللا تاياب نيغاطلا ءالؤه باسح نم ىنعمب . هل ةمدقم

 : ءيش . يفنلا ديكأتل دئاز رج فرح : نم . ةفاضالاب رج لح يف نيبئاغلا

 . رخؤم أدتبم هنأل الحم عوفرم ًاظفل روزجم مسا 0
 . ةيفانئتسا : واولا . ىركذ مهوركذي ْنأ مهيلع نكلو يأ : ىركذ نكلو ©

 قلطم لوعفم : ىركذ . ففخغ هنأل هل لمع ال لمهم كاردتسا فرح :نكل

 ىركذ مهنوركذي يأ . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم  ردصم -
 فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب ًاعوفرم ًارخؤم أدتبم برعت نا زوجيو . ًاريكذت يأ
 . « مهيلع» هريدقت فوذحم هربخو . رذعتلل

 ينبم نييئاغلا ريمض «مه» و . لعفلاب هبشم فرح : لعل : نوقتي .مهلعل ©

 توبثي عوفرم عراضم لعف : نوققي . اهمسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 د ”5غالا



 عفر لحم يف «نوقتيا ةلمجو ٠ لعاف عفر لحم يف لصتتم ريْمض واولاو . نونلا

 . «لعلا زبخ

 2 2 2 8 نق 7

1 0 
44 0 3 

 ىلع ينبم ؛عد» ىنعمب رمأ لعف : رذ . ةيفانعسا : واولا : نيذلا رذو ©

 ًابوجو:هيف زتتسم ريمض : هلعافو . نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كّرحو نوكسلا

 لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : 'نيذلا . تنأ هريدقت

 :١ , . هب

 مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوذحتا : ًاوهلو ًابعل مهنيد اوذختا ©

 فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال
 بوصنم هب:لوعفم :نيد .. اهل لحم ال لوصوملا ةلص ؛اوذختا» ةلمجو . ةقراف

 هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ني نييئاغلا ريمض ؛مه» و ةحتفلاب '
 قاولاب ةفوطعم :ًاوطو : ةنونملا ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوغفم : ًابعل .لوأ

 . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم «ًابعلا لع

 ىلع ينبم سام لعف : ترغ .. ةفطاع : واولا : ايندلا .ةايحلا مهتّرغو ©

 ريمض "مهل و . بارعالا نم اهل لح ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات : ءاتلاو .حتفلا

 هب لوعفم بصن لحم يف ميما عابشالا مضلاب كرح نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا

 مخفي نم ةغل ىلع واولاب تبتكو . ةمضلاب عوفرم لعاق : ةايحلا . مدقم

 ةعوقزم ةايجلل - تعن  ةفص : ايندلا . ةعامجلا واوب ًاهيبنشت فلألا تديزو

 : رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب اهلثم
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 لع يتبم لعفلاو . اهبارعإ برعتو ؛رذ» ىلع واولاب ةفرطعم : هي ركذو ©.

 ميركلا نآرقلاب يأ ركذب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هب .رهاظلا نوكسلا

 عراضم لعف : لسبت . بصنو يردصم فرح : ْنأ : سفن لسبت نأ ©

 عوفرم لعاف بئان :سفن .ةحتفلا هبصن ةمالعو ْنأب بوصنم لوهجملل ينبم

 - هلجال هل لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو «ْنأ» و . ةمضلاب
 . باذعلإو ةكلحلا ىلا ملست يأ . ةجاحف يأ

 بارعإ برعت : تبسك . ةيزدصم : ام . رج فرح : ءابلا : تيسك امب ©

 يأ ءابلاب رنج لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت امو ةيردصملا امو «ترغ»

 لعافلاو لعفلا نم «تبسك» ةلمجو . لسبتب قلعتم رورجملاو راجلاو . اهبونذب

 ةلمجو . اهل لحم ال ةيردصملا م ١ ةلص . يه هريدقت ًازاوج رتتسملا ريمضفلا

 . اهل لحم ال ةيردصملا « نأ» ةلص «سفن لسبتا

 :احل . حتتفلا ىلع يئبم صقان ضام لعف : سيل : هللا نود نم اهل سيل ©

 قلعتم رورجمو راج : نود نم . فوذحملا « سيل  ربخب قلعتم رورجميو راج

 ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا . هيلع ةمدقم ةفص هنأل « يلو » نم لاحب

 . ةرسكلاب

 الو . ةنونملا ةمضلاب عوفرم رخخؤم «سيل» مسا : يلو: عيفش الو يلو ©

 (يلو» ىلع فوطعم : عيفش . يفنلا ديكأتل ةدئاز ةيفان : ال . ةفطاع : داولا

 . مزاج طرش فرح : ذأ ةيفاعسلا واولا : لدع لك لدعت ّنِإو ©

 لعافلاو نوكسلا همزج ةمالعو نإ موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : لدعت

 لوعفملا نع بئاث  ردصم - : لك .٠ تنأ هريدقت ًابوجو ةيف رتتسم ريمض

 .ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :لدع .فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم قلطملا

 باوج عراضم لعف : ذخؤي . ال لمع ال ةيفان : ال: اهنم ذخؤي ال ©
 .لوهجملل ينبم وهو هرخخآ نوكس همزج ةمالعو ْنِإِب موزجب هؤازجو طرشلا

 اراج انه لعافلا بئان ءاجو .لعاف بئان عفر لحم يف رورجيو راج : اهنم
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 'غاهنم دوي الد ةلمجو. . ذخالا هيلإ دنسي الف ردصم انهه لدعلا نأل ًارورجمو
 ْ . اهل لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج

 عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا: ءالوأ : اولسبأ نيذلا كئلوأ ©

 حتفلا ,ىلع يننبم لوصوم مسا : نيذلا . باطخ فرح :؛فاكلاو . أدتبم

 © اوئهز ١ ىتعمب : اولسبأ . هنم لدب وأ كئلوأل - تعن -ةفص عفر لحم يف
 . ةعامجلا واو هلاصتال مضلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم,ضام لعف يهو
 ةاولسبأ) ةلمجو .ةقراف فلألاو لعاق بئان عفر لحم يف لصبتم ريمض : راولا

 0 : . لوصوملا ةلص

 بارعإ برعت : اوبسك . ةيردصم : ام . رج فرح : ءابلا : اويسك امي ©

 ارابجلاو ءابلاب رج لحب يف ردصم ليوأتب : اهالت امو ةيردصملا «ام» و ؛اوذختا»
 يأ اهل لحم ال ةيردصملا ؛ام» ةلص «اوبسك» ةلمجو . اولسبأي قلعتم رورجملاو

 0 ْ . مهيونلب
 : محلا . «كتلوأ» ربخ عفر لحم يف : ةلمجلا : ميمح نم بارش مهل ©

 :رج لبحم يفب نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمصض « مه ١ و .. رج .فرح :ماللا

 عوفزم رخؤم أدتبم : بارش . مدقم ريخب قلعتم رورنجملاو :راجلاو ماللاب
 «نم# و «تارشا نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجيو راج : ميمح نم . ةمضلاب

 .: ميلأ . اهلثم ةعوفرم « بارش» ىلع واولاب ةفوطعم : افي ميلأ باذعو ©
 ٠ .. اهبارعإ قبس : اهب . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم بإذعل - تعن  ةفص

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف :':اوناك : نورفكي اوناك ©
 .٠ ةقراف فلألاو «ناك» مسا عفر لحم. يف لصتم ريمض' : واولا . ةعامجلا

 لحم يف لصتم ريمض : واولاو . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف :.نورفكي
 امو ةيردصملا ام و «ناك» ربخ بصن لحم يف «نورفكي# ةلمج . لعاف .عفر
 ااوناك١.ةلمجو . مهرفك ببسب يأ ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت
 1 . اهل لحم ال ةيردصملا (ام١ ةلض «نورفكي
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 ا ا و سة و و ودرج
 ُذَِدجاَسياَمعأالع رو اريج واتسب امدمار ود نماوجتلق 7 ١

 بايرن الاذ ايبا وكس نانع يل ا ش
 هر لسا“ سإ را ريو سو[ ترو 41 هو م ا م هو ور

 « نيت ايزووفإ راو ةدلتو اعف نإ قاف الوعي

 ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هوو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 فلألا «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : هللا نود نم وعدنأ ©

 ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : :وعدن . ماهفتسا ظفلب بجعت فلأ

 «نود نم» و . نحن هريدقت ايوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو . لقشثلل واولا

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا . وعدنب قلعتم رورجمو راج

 لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: انعفني الام ©.

 . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : انعفني . ال لمع ال ةيفان : ال .هب

 ينبم لصتم ريمض «ان» و . وه هريدقت ًازازج هيف رتتسم ريمض :لعافلاو

 ش . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 ةلمجو . اهبارعإ برعتو «انعفني الا ىلع واولاب ةفوطعم ةلمجلا : انرضي الو ©
 . ال لحم ال لوصوملا ةلص كانعفني ال»

 ٠ لوهجملل ينبم عراضم لعف : درن . ةفطاع : واولا : ائباقعأ ىلع ٌدرنو ©

 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : لعافلا 'بئانو . ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم

 ىلع ينبم لصتم ريمض «ان» و درنب قلعتم رورجمو راج : انباقعأ ىلع .٠ نحن

 . "ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 : ذإ . درئب قلعتم ةحتفلاب بوصنم نامز ةفرظ : دعب : هللا اناده نإ دعي ©

 :اناده . ًاضيأ فاضم وهو هيلا ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا

 لصتم ريمض « ان ١ و . رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف
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 لعاف:: ةلالجلا ظفل هللا . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف' نوكسلا ىلع ينبم

 اهعزقول ةفاضالاب رجن لحم يف ؟هللا انادهذ ةلمجو . ةمنفلاب ميظعتلل عوفرم

 0 .(ذإ» دعب
 ؛درن# يف ريمضلا نم لاح بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم مسا: فاكلا : يذلاك ©

 لحم ف نزكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا . فاضم.رهؤ .انباقعا ىلع

 :نا زوجيو . نيطايشلا هترهتسا يذلا لثم نوكتف : ىنعملاو. . هيلا فاضم رج

 لثم آد درن : ريدقتب قلطم لوعفمل ةفص بصن لحم يف مسا فاكلا نوكي

 : . نيطايشلا هتوهتسا يذلا

 + ئرهعسا . اه لع ال لرصولا ةلص : ةلمجلا : نيطامشلا هتوهتسا «
 ثيْنأَتلا ءاتب هلاصتال ةفوذحملا فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ٍضام لعف
 .هب لوعقم بصن لع يف مضلا ىلع يثبم لصتم ريمسف : ءافلو . ةنكاسلا

 ٠ ٠ . ةمضلاب عوفرم لعاف : نيطايشلا .

 بوطتم لاح : اريح . هتوهتساب قلعتم رورجمو راج : ناريح ضررألا يل

 ' ناريخن ضرألا ل هتفذقف ريدقتبو فرصلا نم عونمم هنأل نوني ملو ةحتفلاب

 : . ىشطعو ناشطع لثم . ىريح : هشنّوم ْنأل فرصلا نم عنمو

 ' .مدقم ريخب قلعتم رورجمو راج : هل: ىدهلا ىلا هنوعدي باحصأ هل ©

 عوفرم عراضم لعف : هنوعدي . ةمضلاب عرقرم رخؤم أدتبم : باجصأ
 ريمض : ءاهلاو . لعاف عفر لحت يف لصتم ريم : واولا . نوئلا توبشب

 روزجتو راج : ىدهلا ىلا . هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم
 ةردقملا ةرسكلا : هرج ةمالعو ىلإب رورجم مسا : ىدهلا . نوعديب قلعتم
 :يأ . باحنصأل ةفص عفر لحم يف «هنوعدي» ةلمجو .. زذعتلل فلألا ىلع

 0 . ىدحلا ىلا هتوعد دعب انتثا : هل نولوقي

 . .هل نولوقي : هريدقت فوذحم لوق لعفل هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : ائقثأ ©
 رتتسم ريمْض : لعافلاو - ةلعلا فرح  هرخخآ فذح ىلع [ئنبم رمأ لعف : تئأ

 ؛ بضن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هان و .تنأ هريدغت ًابوجو هيف
 ا 00 . هب لوعفم
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 ده . لعفلاب هبشم فرح : نإ . اهبارعإ قبس : لق : هللا ىده ّْنِإ لق ©
 هيلا فاضم :: هللا . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم « ْنِإ» مسا

 هب لوعفم بصن لح يف : اهربخو اهمس4 عم ؛ ّنِإ) ةرسكلاب ميظعتلل رورجم
 . «لوقلا لوقم»

 ينبم لصفنم عفر ريمض : وه .«ْنِإ) ربخ عفر لحم يف : ةلمجلا : ىدهلا ؤه ©
 ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم ؛وه) ربخ : ىدهلا . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع

 . رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا

 وه هللا ىده نا : هلوق لحم ىلع واولاب ةفوطعم : انرمأو : ملسنل انرمأو ©

 :انرمأو . ملسنل انرمأ لقو لوقلا اذه لق : ليق هنأك بصت لحم يف .ىدهلا ش
 ملا: كسلا . صاف بكا مقل لح يف هيكل لع ربع لست

 : ملستل . لغاف بئان عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم
 دب ةراشم ذب بوصنم عياشم لم عملسن ٠ رج فرح يهو ليلعتلا

 :اهالت امو ؛نأد و . نحن هريدقت ًابوجو هيف ًرتتسم ريمض : لعافلاو .ماللا

 ةلمجو «رمأ» لعفب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم .يف ردصم ليوأتب
 اوملسا انل ليقو انرمأ : ىنعلاو . اه ل ال ةيردصلل « نأ ؛ ةلص « ملسن »

 . ملسن نأ. لجأل

 رورجم هيلا فاضم : نيملاعلا . ملسنب قلعتم رورجبو راج : نيملاعلا ٌبرل ©'

 : درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هلأل .ءايلاب

 هج نورك لإ راو قت تلوم "١
 عضوم ىلع زاولاب ةفوطعم : اوميقأ ْنأَو : هوقتاو ةالصلا اوميقأ نأو © ْ
 نألو ملسن نأل انرمأو وأ اوميقأ ْنأو ملسن نأ انرمأو : ريدقت ىلع ؛ملسنلا '

 :اوميقأ .بصنو يردصم فرح : نأ . ةالصلا ةماقإلو مالسالل يأ اوميقأ
 واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نوئلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف
 بوصنم هب لوعفم : ةالصلا .ةقراف فلألاو لعاف. عفر لح يف لصتم ريمض
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 ةماقإل يأ ماللاب رج لحم ين ردصم ليوأتب : اهالتأامو ْنأو . ةحتفلاب

 ريمض ءاهلاو . اهبازعإ برعتو «اوميقأ» ىلع واولاب ةفوطعنم :هوقتاو .ةالصلا

 00 . هب لوعفم تبصن لحم يف مبضلا ىلع ينبم لصتم

 عفر ريمبض : وه . ةيفانثكسا : واولا : نورشحت :هيلإ يذلا وهو ©

 ىلع :ينبم لوصوم مسا : يذلا . أادتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم

 ' . نورشحتب قلعتم رورجمو راج : هجلإ . اوه» ريخ عفر لحم يف نوكسلا
 | : ؤاولاو . لوهجملل ينبم وهو نونلا توبثي عرفرم عراضم لعف : نورشحت
 ' لج ال لوصوملا ةلص : ةلمجلاو . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض

 ْ .امل

 1 يو 5200 “و
 رفقا لاعلان و اكلاو ا
 م 0 2 ريحا

 يف متفلا لع ينيم لصفنم عفر يمت : وه . ةفاطاع : وإلا : يذلا وهو ©
 ربخخ عفر لحم يف نوكسلا .ىلع يئبم لوصوم مسا : يذلا 3 ًادتبم عفر لحم

 0 1 . اوهل

 ' . اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجلا : قحلاب ضرالاو تاومسلا قلخ ©

 | هريدلقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قلخ
 ' ةرششكلاب بوصنم هب لوغفم : تاومسلا : قحلاب ضرألاو تاومسلا . وه
 ' واولاب ةفرظعم : ضرألاو . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب

 راج : قحلاب . اهرخآ يف ةرهاظلا ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم « تاومسلا » ىلع
 , ردصمب قلعتم وأ .قحلا هعمو يأ «قلخ» يف لعافلا نم لاحب قلعتم رورجو

 ْ . قحلاب ًانيبم ًاقلخ فوذحم
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 «نيح» ىنعمب نامز فرظ : موي . فطع فرح : واولا : لوقي. مويو ©

 نك ءيشلل لوقي موي قح هلوقو : ىنعمب فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لوقي . نوكيف

 موي» ةلمجلا هبشو . ةفاضالاب رج لحم يف «لوقي» ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج
 لوعفم ىلع ًافوطعم «موي» نوكت نأ زرجيو . مدقم ربخ عفر لحم يف «لوقي
 . ركذا هريدقت رمضم لعفل هب ًالوعفم بصن لحم يف وأ «ةوقتا»

 لعف : نك . «لوقلا لوقما هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : نوكيف نك ©
 ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقنلال هواو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم مات رمأ

 : ءافلا : نوكيف . نوكيف نك ءيشلل لوقي يأ وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم
 لعافلاو ةمضلاب عوفرم مات عراضم لعف «نوكي» و . نوكي وهف يأ ةيفانئتسا

 |١ وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض .
 ينبم لصتم ريمض ءاهلاو . ةمضلاب عرفرم رخؤم أدتبم : هلوق : قحلا هلوق ©

 . ةمضلاب هلثم ةعوفرم هلوقل ةفص : قحلا . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع

 هلوقل لوقي نيحو ىنعم ىلع « نوكي» لعفلل ًالعاف قحلا هلوق نوكي نأ زوجيو
 . قحلا هلوق نوكيف نك . قحلا هئاضقل يأ . قحلا

 .مدقم فوذحم ربخب قلعتم رؤرجمو راج : هل . ةيفانعتسا : واولا : كلملا هلو ©

 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : كلملا

 :هلوقب قلعتم ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ : مري : روصلا يف خفني موي ©

 عرفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : خفني . فاضم وهو . كلملا هلو :

 هللا خفني موي يأ لعاف بئان عفر لحم يف رورجمو راج : روصلا يف . ةمضلاب

 موي دوصقملا نوكي نأ زوجيو . ةايحلا مهيلا ديعيف ىتوملا روص يأ روصلا يف

 رج لحم يف ؛روصلا يف خفني» ةيلعفلا ةلمجلاو . قوبلا يف ليفارسا خفني
 . لوألا (موي) نم ًالدب «مويا نوكي نأ زوجيو هيلا فاضم

 : بيغلا . وه هريدقت فوذحم أدتبل ربخ : ماع: ةداهشلاو بيغلا ملاع ©

 ةرورجم « بيغلا » ىلع واولاب ةفوطعم : ةداهشلا .ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم
 . هلثم
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 يبم لضفنم عفو ريمض :اوه ٠ ةينانعجسا : واولا : رييخلا ميكحلا وهو ©
 ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم ةره٠ ربخ : ميكحلا ٠ ًادتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع

 0 0 ؛ اضيأ ةمملاب عقرم ادتملل ٍقث ريح زيبخلا .٠ هرخآ يف

 ٠١ ةقردنو ةيدنلات أرد مهب لدلك 575 ©
 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : ذإ . ةيقانعتسا : وازلا: ميهاربا لاق ذإو ©

 لعف : لاق . فاضم وهو اوركذا : هريدقت فوذحن لعفل هب لوعفم بصن
 ٠ عونمب هنأل نوني لو ةمضلاب عرفرم لعاف : ميهاربا . حتنفلا ىلع ينبم ضام

 دعب اهصقول ةاضالاب رج ل يف يحارب لاذ ةلعو + فوصلا نم

 , هرج ةمالغو ماللاب رورجم مسا : هيبأ . لاقب قلعتم رورجمو راج : رزآ هيبأل ©
 . يف رسكلا لع يثبم لصتم ريمصف : اس توا حو

 ةحيتفلا هرج ةمالعو هلثم رورجم هيبأل نايب فطع : رزا .. ةفاضالاب رج لحم

 : ةرزآ# نوكي نأ زوجيو «نيزتتلا» فرصلا نم عوشمم هنأل : ةرسكلا نم ًالدب
 ' هيلا فاضملا ميقأو فاضملا فذحف رزآ دبانع هريدقت فوذمحم .فاضمل هيلا ًافاضم

 : ٠ لعفأ نزو ىلع هنأل فرصلا نم عنم دزآو . هماقم

 / بصن لج يف : ةلمجلا . ..ذختتأ تبأاي يأ: ةهلآ ًامانصأ ذختت ذختتأ ©

 1 ظفل يف بجعتو راكنإ فلأ : فلألا : ذختتأ «لوقلا لوقم» هب لوعفم

 , هيفا رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ذختت . ماهفتسا
 ' .٠ ةنونملا ةحتفلاب بوصنم لوأ هب لوعفم : ًامانضأ . تنأ : هريدقت ًابوجو

 ٠ ش . ًاضيأ ةحتفلاب بوصنم لا هب لوغفم : ةهأ

 . : ءايلاو . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : :!كموقو كارأ ينإ ©

 ' عراضم لعف : ىرأ ٠ اهعسا بن ل يف فركسلا لع ينس لصتم ريس

 ًابوجو هيف 'رتتسم ريمض .:لعافلاو .رذعتلل فلألا ىلع. ةردقملا ةمضلاب عوفرم

 .هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتف ريمض :فاكلاو .انأ هريدقت
 : موق .تفطع فرح : واولا : كموقو .« ْنِإ : رج لحم يف « كارأ » ةلمجو
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 فاكلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو كارأ يف فاكلا بوصنملا ريمضلا ىلع ةفوطعم
 . هيلا فاضم رج لحم يف لصتم ريمض

 : يأ فوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : لالض ين : نييم لالض يف ©

 اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم لالضل ةفص : نيبم .قحلا نع نيديعب وأ نيلاض
 . ةرسكلا
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 ١ نقولا نويل ضالا ونوهت لدم »*«
 نيب اهب ضرتعم : ةلمجلاو . ةيضارتعا : واولا : ميهاربا يرن كلذكو ©

 فرعن ريصبتلاو فيرعتلا كلذ لثمو :' ىنعملاو . هيلع فوطغملاو فوطعملا
 ينبم مسا : فاكلا : كلذك . ضرألاو تاومسلا توكلم هرصبنو ميهاربا
 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع
 لاح ةياكح : يرن . باطخ فرح : فاكلاو . دعبلل : ماللا . ةفاضالاب

 ًابوجو هيف رثتسم ريمض : لعافلاو . ةمضلاب عرفرم عراضم لعف . ةيضام
 يف فاكلا نوكت نأ زوجيو . أدتبملا ربخ لحم يف 6« يرن » ةلمجو .نحتن هريدقت
 كلذ لثم يرن : يأ روكذملا هرسفي فوذحم لعفل .هب ًالوعفم بصن لحم
 نم عونمم هنأل نوني لو ةحشفلاب بوصنم هب لوعفم : ميهاربا . ميهاربا
 . ةمجعلاو ةيملعلا ىلع قرصلا

 يف ءاتلاو ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : ضرالاو تاومسلا توكلم ©
 : ضرألاو . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : تاومسلا . ةغلابملل توكلم ا

 . ةرسكلاب اهلثم ةرورجم «تاومسلا» ىلع واولاب ةفوطعم

 يهو ليلعتلل ماللا : نوكيل . ةفطاع : واولا : نيقوملا نم نوكيلو ©
 ماللا دعب ةرمضم ْنأِب بوصنم صقان عراضم لعف : نوكي . رج فرح

 . وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : اهمساو . ةحتفلا هبصن ةمالعو
 هنأل ءايلا : مسالا رج ةمالعو «ناك» ربخب قلعتم رورجمو راج : نينقوملا نم

 ةرمضملا «ْنأ» و . هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو . ملاس ركذم عمج

 1 نيو



 . يرنب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو
 . بارعالا نم اهل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص «نينقرلا نم نوكيا ةلمجو

 ١ زكا 101 راعا#ةطسكاإنزعل *
 : هلوق ىلع ةفوطعم : ةلمجلاو . ةفط ءافل نا : ليللا هيلع ّنج ًاملف ©

 ل ريم منج ريغ طرش مسا يهو . نيح شعمب : لا هيبأل مدار لاق

 ' لعف : نج . باوجلاب قلعتم ةيئامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نزكسلا

 ! .هفالظب هرتس ىنعمب نجب قلعتم رورجمو راج :هيلع .حتفلا ىلع ينبم ضام
 . ةفاضالاب رج لحم يف ةلمجلاو . ةمضلاب عوفرم لعاف : ليللا

 - ضام لعف :ىأر .اهل لع ال مزاج ريغ طرش باوج :ةلمجلا : ًابكوك ىأر ©

 : ريمدض : لعافلاو . رذعتلا هررهظ نم عنم فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم

 ْ ١. ةئونملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًابكوك ٠ وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسمأ

 ! «ىأر» ىلع فوطعم وهو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : يير اذه لاق ©

 ' هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . لاقف هريدقت فوذحم فطع فرحب

 , 6 لاق » ةلمجو .ًالاح بصن لحم يف «ًابكوك ىأر» ةلمج نوكت نأ زوجيو . وه
 ؛ ىلع يئبم: ةراشإ مسا : اذه . بوصألا وه بارعالا اذهو. طرشلا باوج
 : . أدتبم عفر لح يف نوكسلا

 يمض : ءايلاو . ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةمفلاب عوفر أدتسملا ربخ : ىهر ©
 : لح يف «يبر اذه» ةلمجو . هيلإ فاضم رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتسم

 : .«ليللا ْنِح»١ نم لدب «ابكرك ىأر» ةلمجو . «لوقلا لوقم# هب لوعفم بصن

 ريم « لفأ ١ لعافو . « لاق ليللا ّنج ايلف ١ بارعإ برعت : لاق لفأ ًاملف ©

 0 . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم

 ال .«لوقلا لوقم» هب لوعفم - بصن لحم يف : ةلمنجلا : نيلفآلا ٌبحأ ال ©

 ريمض : لعافلاو . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ٌبحأ .. ال لمع ال ةيفان

 ل



 عمج هلأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نيلفآلا . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 .درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع : نونلاو . ملاس ركذم

-_ 

 مندل نِإ لكاتأئ ٌلرالعلءعَسَلَ
0 # 

 : لوقلا اذه : لاق لفأ ًاملف يبر اذه لاق ًاغزاب رمقلا ىئر ًاملف ©

 ةيآلا يف ةدراولا «لاق لفأ املف يبر اذه لاق ًابكوك ىأر املف» :بارعإ برعي

 وهو « ىأر » لعفلل ةنوثم ا ةحتفلاب برصنم لاح : ًاغزاب . ةقباسلا ةميركلا
 . دحاو لوعفم ىلا ىدعتي ساوحلا لاعنفأ نم

 ىف ؛ ةلجا : نيقاضلا موقلا نم َننوكأل يبر يندهي مل نثل ©
 . مسقلل ةئطوم : ماللا : نئل . «لوقلا لوقم# هب لوعفم بصن لحم

 وز عياشم لعف دهب .بلقو مزجو يفن فرح : مل .مزاج طرش فرح
 : ءايلاو . ةياقولا نون : نونلا . ةلعلا فرح هرخآ فذح همزج ةمالعو ملب

 لعاف : ير . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 ينبم لصتم ريمض : ءايلاو . ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم
 لح يف زيرشلا لعق «يندي لا ةنمو . ةفاسغالاب رح لع يف نوكسلا ىلع

 لعف : َننوكأ . ردقملا مسقلا باوج يف ةعقاو : ماللا : ننوكأل . نإب منج
 «نوكأ» مساو ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم صقان عراضم

 .«نوكأ» ربخب قلعتم رورجمو راج : موقلا نم .انأ ريدقت ًابوجو رتتسم ريمض

 : اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم موقلل - تعن  ةفص : نيلاضلا .بصن لحم يف
 ل ّْنِإ » ةلمجو . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو . ماس ركذم عمج اهنأل ءايلا
 . بارعالا نم اهل لحم ال هباوجو فوذجملا مسقلا نيب ةيضارتعا « ينده
 طرشلا باوجو . بارعالا نم ال لحم ال مسقلا باوج ؛ ننوكأل » ةلمجو

 . مسقلا باوج هيلع لد فوذحم .
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 55507 انام قادم لَ إمتلاك
 ' ىأر املف» بارعإ برعت : يمر اذه 00 را سمشلا ىأر املف ©

 1 لوق ركذ.دقو . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «يبر اذه لاق ًاغزاب رمقلا

 ' (يهنركل ربخلا لثم أدتبملا لعج دقف ةثتؤم يهو سمشلل ةراشالاو «يبر اذه»

 ' هنإاحبس برلا ةنايصل ابجاو ةقيرطلا هذه رايتخا ناكو .دحاو ءيش نع ةرابع
 ١ غلبألا وهو «ةمالعا اولوقي لو ؛مالعا هللا ةفص يف مهرقك ثينأتلا ةهبش نع
 0 . ثينأتلا ةمالع نم ًازارتحا كلذو

 .«يبر اذه» نم لدب ريخو أدتبم : ربكأ اذه : لاق تلفأ املف ربكأ اذه ©

 . . ةقباسلا' ةميركلا ةيآلا يف لاق لفأ (ملف» :بارغإ برعت : لاق تلفأ ايلف

 . ةنكاسلا ثينأتلاب ءات «تلفأ» يف ءاتلاو

 . هب لوعفم بصن لحم يف : لوقلا : نوكرشت امم ءيرب ينإ موق اي ©

 هنأل :بوضنم ءادنلا:ةادأب ىدانم مسا : موق . ءادن ةادأ : اي . «لوقلا لوقم»

 ! ملكتملا ءايو . ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو فاضم

 ١ تفذحو .. ةفاضالاب رج لحم. يف نوكسلا ىلع ينبم لصتنم ريمض ةفوذحملا
 | ديكوتو بصن فرح : نإ : نإ . اهيلع ةلادلا ةرسكلا اتيقبو ًاراصتخا ءايلا
 مسا بضن' لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءايلاو . لعفلاب هبشم
 . . ءيربب قلعتم رورجبو راج .: امم .ةمضلاب عوفرم (ْنِإ) 'ربخ : ءيرب . هْنِإ»

 . نِمِب رج لحم يف .نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا:«ام١'و «نما .: نم ةنوكم
 | لح يف لصتم ريمض : واولاو .نونلا توبثي عوفرم عراضم لعف : نوكرشت

 ا . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نوكرشت# ةلمجو . لعاف عفر

 يرتار ريع 200100 ظ
 ' لضتم ريمض : ءايلاو أح لو توتا اف عزل تهجو ينإ ©

 , ىلع ينبم ام لعف : تهجو . هذإل مسا بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبع
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 ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلاو . كرحدللا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 . نإ ربخ عفر لحم يف «تهجو» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف مضلا

 لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : هجو : رطف يذلل يهجو ©

 راج : يذلل . هيلا فاضم رج لحم يف لصتم ريمض : ءايلاو . ملكتملا ءاي 1

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا . تهجوب قلعتم رورجمو

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةاهالت امو رظف» ةلمجو . وه : هريدقت ًازاوج ْ

 هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بروصنم هب لوعفم : ضرألاو تاومسلا ©
 تاومسلا ىلع واولاب ةفوطعم : ضرألاو . ماسلا ثنؤملا عمجب قحلم

 .ةياغلا ءاهتنا ىنعمب ؛يذّلل» يف ماللاو . اهرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلاب ةبوصنم

 بوصنم (يهجو تهجو» يف ريمضلا نم لاح : ًافينح : اذأ امو ًافينح ©

 «سيلا ةلزنمب يفن فرح : ام . ةيليلعت وأ ةيفانثتسا : واولا : امو .ةحتفلاب

 : انأ . ميه ينب دنع ةلمهم يهو . ةيزاجحلا « ام ١ ىمستو اهلمع لمعتو

 . أدتبم وأ «ام» مسا عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض

 رج ةمالبعو بصن لحم يف 'ام» ربخب قلعتم رورجمو راج : نيكرشملا نم ©

 درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نوتلاو .ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا

 . «انأ) ربخ وه وأ
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 فاذ ادن ده دقو هللا فوج
 راسب سل سر ويا هر راج حر را < ل ع لو

 © نوكأ الوقف فر ميو نر ءقيتا لإن
 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ُهّجاح . ةيفانتسا : واولا : هموق ُةّجاَحو ©

 . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو

 . ديحرتلا يف هرجاح يأ . ةفاضالاب رج
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 / : لعافلاو . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : هللا يف ينوجاحتأ لاق ©
 وأ تيكبت .فلأ : فلألا : ينوجاحتا . وه : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض

 . نوثلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوجاحت . ماهفتسا :ظفل يف ةدشب باتع

 لعفلا نون عم ةياقولا نون تمغداو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو
 : هللا يف . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض : ءايلاو . ديدشتلا لصحف

 يف: ةلمجلاو . هللا ةينادحو يف يأ . نوجاحتب قلعتم ميظعتلل رورجيو راج

 0 . - لوقلا لوقم هب لوغفم بصن .لح
 ' ينبم ضام لعف : ىده . قيقحت فرح : دق . ةيلاح : واولا : ىئاده دقو ©

 . ةياقولا نون : نونلا . رذعتلا روهظ نم عنم فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع

 ! لحم يف لضتم ريمض : ءايلاو . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض :لعافلاو
 ' . اهيلع ةلاذلا ةرسكلا تيقب دقو ًاراصتخا ةفوذحم ءايلاو :.هب لوعفم بصن

 00 ش . لاح بصن لحم يف ديحوتلا ىلا يأ «يناده دق» .ةلمجو

 لعق : فاخأ . ال لمع ال ةيقان : ال . ةفطاع : واولا : ام فاخأ الو ©

 يأ . اا :لعافلاو . ةمضلاب عوفرم عراضم

 ' لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : !م . فاخأ ال انأف

 ْ .اهب
 يف لصتم ديمسغ : داولاو ١ نونلا توبي عوفرم عياضم لعد : هب نوكرشت درت

 ' نم هب نوكرشت ام يأ . نوكرشتب قلعتم رورجيو راج : هب . لعاف عفر لحم
 . بارعالا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلاو . هانصألا

 'ةادأاوأ « نيح : ىنعمب نوكت نأ زوجي : الإ: ًائيش يبر ءاشي نأ الإ ©

 نم هب نوكرشت ام فاخأ ال : لبق هنأك هلجأل لوعفملا وأ فرظلا نف ءانثتسا

 . نر ءاشي نأل الإ وأ ًائيش بر ةئيشم تقو الإ تاقزألا عيمج يف مانصألا

 | ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف : ءاشي . بصنو يردصم فرح : نأ

 | ١ ةايلا لبق ام لع ةردقملا ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف :' !ير .ةحتفلا هبصن

 :لوعفم :ًائيش ..ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءايلاو
 .لحم:يف ردضم ليوأتب .: اهالت امو نأو .ةركن هنأل ةنونملا ةحتفلاب بوصنم هب
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 . تقو : هريدقت فوذحم فاضمل ةفاضالاب رج :

 : يبر . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :عسو : اًملع ءيثن لك يبر عسو ©
 رورجم هيلا فاضم : ءيش . ةحتفلاب بوضنم هب لوعفم : لك . اهمارعإ قبس

 . ةركن هنأل ةنونملا ةحتفلاب بوصنم زييمت : (ملع . ةركن هنأل ةنونملا ةرسكلاب

 ةدئاز : ءافلا . ماهفتسا ظفل يف خيبوت فلأ : فلألا : نوركذتت الفأ ©
 توبثب عوفرم عراضم لعف : نوركذتت . ال لمع ال ةيفان : ال . «ةينييزت»

 هئيش يبر ءاشي9 ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو . نونلا
 . اهل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص

 رام مس ما كو 4١ 1 را و ا و و ْش
 «© نكن ضلعي اذهل سوكر 2و . 9 1 هر 2 2 سمس كسدو

 ىلع ينبم ماهفتسا مسا : فيك . ةيفانتسا : وارلا : ام فاخأ فيكو ©
 : لعافلا . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : فاخأ .لاح بصن لحم يف حتفلا

 لوعفم بصن لح يف لوصوم مسا : ام . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف .لوصوملا ةلص : .متكرشأ ©
 .روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : ءاتلا .كرحتملا

 لعف : نوفاخت . امل لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع : واولا : نوفاخت الو ©'

 . نوفاخت ال متنأو : ريدقتب فوذحم أدتبملل ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلاو

 بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهربخو اهمسا عم نأ : هللاب متكرشأ مكنأ ©
 ريمض : فاكلا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نأ . «فاخت» لوعفم
 عمج ةمالع ؛ميملا» و . هّنأ» مسا بصن لحم يف مضلا لع ينبم لصتم
 يف «متكرشأ» ةلمجو . ىلوالا ؟متكرشأ» بارعإ برعت : متكرشأ . روكذلا
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 . متكرشأب قلعتم ميظعتلل رورجو راج : هللاب .. ّنأ» ربخ عفر لحم
 . | لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام : هي .لّزذي ملام ©

 ' موزجم عراضم لعف : لزني .بلقو مزجو يفن فرج :4 . ؟كرشأ» لعقلل هب

 . وه هزيدقت ًازاوج هيف رتتسم :ريمض لعافلاو .نوكسلا همزج ةمالعو ملب

 : اهل لحم ال لوصوملا ةلص هب لزني مل» ةلمجو . لزنيب.قلعتنم رورجمو راج : هب
 ّْ ..نوفاخت لوعفم ردصم ليوأتب اهربخو اهمسا عم: نأو .بارعالا نم

 . . زوكذلا عمج ةمالع ميلاو ٠ لزنيب قلعتم رورجبو راج : ًاناطلس :مكيلع ©

 ا ٠ لا مقال بوتس ع لومقم ١ ًاناطلس

 , ماهفتسا مسا : يأ . ةيفانئتسا : ءافل :١ نمألاب قحأ نيقيرفلا يأف ©

 ا هج اعف دورج هيلا فاض: نيرتلا . أدت ل ةحضلاب عوفر

 ا نمالاب . «لمفأ» ثزو ىلع فرصلا نم عونمت هنأل نوني 2 .ةمضلاب

 0 ١ . |قحأب قلعتم رورجيو

 صقان ام لعف : متنك . مزاج طرش فرح : !: نوملعت متنك ْنإ ©

 لع وهون مزج لح يف كربتلا فرلا ريمصقب هلال نوكسلا ىلع ينبم
 !ميملاو .«ناك» مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :ءانلا . طرشلا
 بضن لحم يف يهو «نوفاخت» بارعإ برعت : نوملعت . روكألا عمج ةمالع

 هللا فاخ نم إف ىنعمبو هانعم مدقتل فوذحع طرشلا تاوجو «ناكا ريخ

 . نمآ

 ١ داموا لوف مكي أس لوم هز * 
 م م له ف عقلا ل ينس لستم ا : نيذلا : اونمآ نيذلا ©

 ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال م'ضلا ىلع ينبم نضام لعف : اونمآ

 ال لوصوملا ةلص ةاونمآ» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم
 ا اا ش . اهل لح
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 : اوسبلي . بلقو مزجو يفن فرح : مل . ةفطاع : واولا : اوسيلد ملو ©

 ريمض : واولا . نونلا فذح : همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لغف

 . اوطلخي مل ىنعمب ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . ةحتفلاب برصنم هب لوعفم : ملظي مهئاميا ©

 . كرشب يأ . اوسبليب قلعتم رورجيو راج : ملظب . ةفاضالاب رج لحم

 . «نيذلا» ربخ عفر لحم يف ةيمسا ةلمج لوقلا اذه : نمألا مهل كئلوأ © :

 فرح : فاكلا و . أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ

 ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض ؛مه) و . رج فرح : ماللا : مل . باطخ

 رورجملاو راجملاو . ماللاب رج لج يف ميملا عابشال رسكلاب كرح نوكسلا

 محلا ةلمجو . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : نمألا . مدقم ربخب قلعتم
 . «كتلوأ» ربخ عفر لحم يف «نمألا

 ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : مه . ةفطاع : واولا : نودتهم مهو ©

 عمج هلأل واولاب عوفرم « مه ١ ربخ : نودتهم . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا
 .ملاس ركذم

 « هير كت يطول نب ]يي[ كي لنور 17
 0 راولا : انتجح كلتو ©

 لصتم ريمض «ان» و . ةمضلاب عوفرم «كلت» ربخ : انتجح . أدتبم عفر لحم

 . هيلا فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع يئبم

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : هموق ىلع ميهاربا اهانيتآ ©
 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لبصتم ريمض هانا و . ؛انا ريمضلاب
 . لوأ هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛ اهو

 فرصلا نم عونمم هّنأل نوني لو ةحتفلاب بوصنم ٍناث هب لوعفم : ميهاربا

 لصتم ريمض ءاهلاو .انيتآب قلعتم رورجمو راج :همرق ىلع .ةيملعلاو ةمجعلل
 . ًاراصتخا ؛ءاشن» لوعفم فذحو هيلا فاضم رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم

-175356- 



 لعافلاو . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :عنرن : ءاشن نم تاجرد عفرش

 . راجلإ فذحو ىلإب رورجم هلصأ : تاجرد . نحن هريدقت ًايوجو رتتسم ريمض

 . قحلم هلنأل ةحتفلا نم ًالدب ةركن هنأل ةنوثملا ةرسكلاب ٍبنوصنم زييمت وهو

 : بضن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . ملاسلا ثنّملا عمجب
 . «عقرن» بارعا برعت اهل لح ال لوصوملا ةلص :ءاشن .هب لوعفم

 بر . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ: ميلع ميكح كبر ّنإ ©
 ىلع ينبم, لصتم ريمض : فاكلاو . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نإ9 مسا

 ! : ميلع ٠ ةمضلاب عوفرم إف ربخ : ميكح . ةفاضالاب رج لح يف حتفلا

 . ةمضلاب عوفرم نإل ناث ربخ

 هقدر ليكم ايدها فوت مفي و 7
 - م ل اس رع سو قس سر ص ماو 0
 از نيام كك نول سومو كسول بوم

 ؛ هلاّضتال ثوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : اتبهو .ةفطاع ':: واولا : هل انيهوو ©

 راج: هل . لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض انا و انب
 . «ميهاربأ) ىلع دوعي ءامملاو انبهوب قلعتم رورجمو

 ْ نف: عونمم .هّنأل نوني لو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :: بوقعيو قحسا ©

 , برعيو «قاحسا» ىلع واولاب ةفوطعم : بوقعيو . . ةيملعلاو ةمجعلل فرصلا

 : ْ 1 . هيارعإ

 ده . روكأملا هرسفي ردقم لعفب مدقم هب لوعفم: ًالك:# انيده ًالك ©

 . الك انيده ىنعمب «ائبهو» بارعا برعت

 ! .هابأ ًاحون انيدهو يأ «انيده ًالك» بارعا برعت ::لبق نم انيده ًاحونو ©

 قلعتم «لبق نماو .نكاس هطسوأ . يثالث هنأل «حون» فقرصو .ةفاضالا نع

 ْ . .انيدبب

 ب 155كد



 ءاهلاو انيدهب قلعتم رورجمو راج : ةتيرذ نم . ةفطاع : واولا : ةقيرذ نمو ©

 . هتيرذ نم انيدهو يأ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 : دواد : نوراه و ىسومو فسويو بويباو ناميلسو دواد ©

 نم نوعونم هدعب ءامسالاو وه هنأل نوني ملو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم
 فطعلا تاواوب هيلع ةفوطعم هدعب ءامسالاو ةيملعلاو ةمجعلل فرصلا

 . هلثم برعتو

 مسا : فاكلا : كلذك . ةفطاع : واولا : نينسحملا يزجن كلذكو ©

 .ريدقتب قلطملا لوعفملا نع بئان بصن لحم يف 4لثم» ىنعمب حتفلا ىلع ينبم
 . فاضم وهو هتاجرد عفرب ميهاربا انيزج ام لثم ءازج نينسحملا يزجنو
 دعبلل : ماللا . ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا :اذ
 ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يزجن . باطخ فرح : فاكلاو

 : نينسحملا . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقشلل ءايلا
 نيونت نع ضوع نونلاو . ماس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم هب لرعفم
 .درفملا

 مص 7 ّْ
 © نلف اوي لفراباووسعَوحررَكَرَو 9 - 1 كرا مارةوماو ع هع

 فطعلا تاواوب تافوطعم ءامسا : سايلاو ىسيعو ىيحيو ايركزو ©
 ةلرلل دواد هتيرذ نم انيدهو يأ ةقباسلا ةميركلا ةيالا يف «ًاحون» ىلع

 نم عنم ةروصقملا فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلاب ةبوصنم ءامسالاو .... ايركزو

 . هرخخآ يف ةرهاظ بصنلا ةمالعف «سايلا» ادع ام رذعتلا اهروهظ

 هيلا فاضملا فذحو نيحلاصلا نم مهنم دحاو لك يأ : نيحلاصلا نم ّلك ©
 راج : نيحلاصلا نم . ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم أدتبم : لك . فاضملا نونو
 . ملاس ركذم عمج هلأل ءايلا مسالا رج ةمالعو أدتبملا ربخب قلعتم رورجو

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو

 -_16الا



 نم ع 1 4 5 - 7

 © ل 5 1 مز ررفز لو يزعل 4
0 0 

 ' ةيآلا هذه: يف ةدراولا ءامسالاو ..... هتيرذ نم انيبشو يأ «احولا ىلع

 . اطول ادع ام ةيملعلاو ةمجغللل فرصلا نم ةعونم ءامسا اهلبق يتلاو ةميركلا

 : . نكاس اهطسواأ نايثالث مال ًاحونو

 ' لعفل ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : الك . ةفطاع : رارلا : انلَّضف ًالكو ©
 .انب :هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انلشف روكذملا هرسفي فوذحم

 .. لغاف عفر لحن يف نوكسلا ىلع ينم لصتم يمض هان» و

 هنأل .ءايلا :: مسالا رج ةمالعو انلّْضفب قلعتم رورجو راج : نيملاعلا ىلع ©

 . 'هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم

 1كيلو اي ناوي ذك وبإوهعو ايي سرك ا م لإ و بو اواي 40 ىلا
 : هاو ا ذج
 © ريفر

 : : مهئابآ نم . ةفطاع : واولا : مهناوخإو .مهتايرذو مهئابآ نمو ©

 : الك انلضف يأ «ًاحون» وأ «ًالكا ىلع فوطعنم بصنلا عضوم يف رورجمو رانج

 ' ريمض «مه)و . مهتاوخخإو مهتايرذو مهئابآ ضعبو ءالؤه انيده وأ مهنم

 واؤلاب ةفوطعم مهتايرذو . ةفاضالاب رج لحم يف ٍنوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا

 . «مهناوخإو) ىلا ةبسنلاب لاحلا كلذكو . اهبارعإ برعتو «مهئابآ» ىلع

 ا يئثبم ضام لعف : انيبتجا . ةفطاع : واولا : مهانيدهو مهانيبتجاو ©

 لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمسغ ءانا و : ب هاصنال نوكسلا لع

 ا ؛مهانيتجااو .اهبارعإ برعت ةمهانيبتجا ىلع واولاب ةقرطعم :هاتيدهو .هب

 . مهانيفطصاو مهانرتخا ىنعمب

-_5548-- 



 ةفص : ميقتسم . مهانيدهب قلعتم رورجمو راج : ميقتسم طارص ىلإ ©

 . ةرسكلا : اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم طارصل - تعن -

 أوُكرشألَو و دَبعرماَسي ولأ ُمَهلَرو 8
 © نع افاَكاَئمْدَع

 .ةقباسلا ةميركلا ةيالا يف نيروكذملا ءايبنألا ىلإ ةناشإ :كلذ : هللا ىده كلذ ©

 فاكلاو دعبلل : ماللا . ادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا :اذ

 . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم أ دتبملا ريخخ ىده . باطخ فرح

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا

 مراضم لعف : يدبي . لاح بصن لحم يف ةلمجلا : ءاشي نم هب يده ©
 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو .. لقفلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم

 ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . يدهيب قلعتم رورجيو راج : هب .وه هريدقت

 ةمالعو « يدهي ١ بارعإ برعت : ءاشي . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا
 . لوصوملا ةلص ؛ءاشيا ةلمحو . ةرهاظلا ةمضلا عراضملا عفر

 . «نم» لوصوملا نم فوذحم لاحب قلعتم رورحيو راج : ولو هدايع نم © :

 ةادأ : ول . ةيفانئتسإ : واولا . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : ءاهلاو

 . ماج ريغ طرش

 ريم واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوكرشأ ©

 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 ىلع ينبم ضام لعف : طبح . اول» باوج يف ةعقاو : ماللا : مهثع طيبحل ©

 «مهلو . مهلاعأ باوث نع ىنعمب طبحب قلعتم رورجيو راج : مهنع . حتفلا

 ريغ طرش باوج ؛ام مهنع طبحلا ةلمجو . نعب رج لحم يف نييئاغلا ريمض
 . اه لحم ال مزاج

 ل5359



 لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصرم مسا :ام : نولمعي اوئاك ام ©

 : ريمض :واولاو .«اوكرشا» بارعإ برعي صقان ضام لعف : اوئاك .«طبح»
 .نوثلا توبثب عوفرم عراضم لعف :نولمعي .«ناك» مسا: عفر لحم يف لصتم

 ربخ عقر لحم يف «نولمعيا ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو
 هنأل لحملا بوصنم ًاراصتخا فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو «ناك»

 .. ةليلجلا لامعألا نم هنولمعي اوناك ام : ريدقتلا . «لمغي» لعفلل هب لوعفم

 يل | رس رو م صر سل را ا 2 2206 ش

 الزم بيرن ةَودلاو مكاو بكل مي دناءَيِذلاَكِبلو 14
 م ا م رو ل

 82 . نكي ياسلام الكود
 . أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم هراشا مسا : ءالوأ : نيذلا كتلوأ ©

 لحم يف حتتفلا ىلع يئبم لوصوم مسا : نيذلا « باطخخ فرح : فاكلا»و

 أ رب عفر لحم يف «نيذلا مه» ةلمجو . مه : ةريدقت فوذحم أدتسمل ربخ مفر
 1 1 1 . «كتلوأ»

 ! ريم ةان» ى . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : باتكلا خهانيتآ ©

 | ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مهدو .لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتف
 : ثباتكلا . لوأ هب لوعفم بصن لحم يف ميملا عابشال مضلاب كرح نوكسلا

 ' ال لوصوملا ةلص «باتكلا مهانيتآ» ةلمجو . ةحتفلاب بوضنم ِناث هب لوعفم
 : . 'بارعالا نم اط لحم

 ! «باتكلا» ىلع فطعلا يواوب نافوطعم : نامسالا : ْنِإف ةويثلاو مكحلاو ©
 ١ 0 . مزاج طرش فرح : نإ . ةيفانئكتسا : ءافلا :'نإف . هلثم نابوصنم

 : : همزج ةمالعو ْنإِب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : ءالؤه اهب رفكي ©

 :ءالوأ .ةيبنتلل ءاحلا :ءالؤه .رفكيب قلعتم رورجمو راج : اهب .هرخخآ نوكس

 . «رفكي» لعاف عفر لحم يف ةرسكلا ىلع ينبم ةراشإ مسا

 انلكو ..قيقحت فرح : دق . طرشلا باوجل ةطبار :ءافلا : اهب انلكو دقف ©

 دال



 يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةانلكو دقف» ةلمجو ؛انيتآ» اهبارعإ برعت
 .اهب كسمتلاو ناهيالاب يأ .انلكوب قلعتم رورجبو راج :اهب .نإب مزج لح

 . ةحمفلاب برصنم هب لوعفم : ًامرق: نيرفاكب اهي اوسنل ًاموق ©
 ةلمجلاو . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف :اوسيل

 مسا عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . موقل ةفص بصن لحم يف ةيلعفلا

 :ءابلا :نيرفاكب .نيرفاكب قلعتم رورجتو راج :اهب .ةقراف فلألاو .«سيل»
 هلأل الحم بوصنم ًاظفل رورجم مسا : نيرفاك . يفنلا ديكأتل دئاز رج فرح
 نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا هبصن ةمالعو «سيلا ربخ
 .درفملا

 796 أ 9 الق هتف و مهدي دس اعدم ندا َكيْوَأ 6 - 2 رم راس م سر 2 م
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 ديكوتلل «نيذلا كئلوألا» راركت : نيذلا كئلوأ : هللا ىده نيذلا كئلوأ ©

 ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىده . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولاو

 «هللا ىده» ةلمجو . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا . رذعتلل فلالا ىلع

 . لوصوملا ةلص

 . هدتقاب قلعتم رورجبو راج : ىدهب . ةيليلعت : ءافلا : هدتقا مهادهبف ©

 نييئاغلا ريمض «مه» و رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةرسكلا مسالا رج ةمالعو

 بوصنم ًاظفل ًارورحجم سا «ىده) و ًادئاز رج فرح ءابلأ بارعا حصفألاو

 الإ دتقتال يأ ءادتقالاب مهاده صتخاف : ريدقتب مدقم هب لوعفم هلأل ًالحم
 هرخآ فذح ىلع ينبم رمأ لعف : دتقا .. لوعفملا ميدقت ىنعم وه اذهو مهب

 فقرلل ءاهلاو . تنأ ةريدقت ًاباوجو هيف رتتسم ريمض : لعافلاو ةلعلا فرح

 . 4« تكسلا»

 ب كالا



 : : :لعافلاو . نينكاسلا ء ءاقتلال واولا تفذحبو نوكسلا لع ينبس رمأ لعف : لق ©

 : 1 1 . تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 : - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : ًارجأ هيلع مكلأسأ ال ©

 : هلعافو .' ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لأسأ ..ال لمع ال ةيفان : ال.

 ' رورجمو راج :هيلع ؛.روكذلا عمج ةمالغ ميملاو . لوأ هب لوعفم بصن لح يف

 0 . ةحتفلاب بوصنم ٍناث هب لوعفم : ًارجأ ٠ لأسأب قلعتم

 ' لصفنم عفر ريمض : وه . ال لمع ال ةيفان «ام» ىنعمب : نإ نإ: الإ وه ْنِإ ©

 ٠ . ال لمع ال رصح ةادأ : آلإ . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 ْ . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمفلاب عوفرم اوه# ربخ : نيملاعلل ىركذ ©

 . ماس ركذم عمج هنأل ءايلا : مسالا رج ةمالعو رورجمو راج .: نيملاعلل

 وردد اخر نا 00 ل 2

 ا 9 سالو !هردَقوساوردَاَمَو ١
 وأسس نادٍ ىو رو سو يي 2 انك
 5 2و و 1 كي 8 2

 0 اا و كونو ودبي سيل

 3 نوبه وكم ضل

 | لف! ازدق اه لمعال ةيفان ؛ ام. ةيفاتسا : واوا: اوردق امو ©
 ؛ لمت يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام
 0 :. ةقراف فلألاو لعاف عفر

 : .قح . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : .ةلالجلا ظفل : هردق قح هللا ©
 ' ؛ رورجم هْيلِإ فاضم : هردق . ةحتفلاب بوصنم هنع بك وأ قلطم لروعفم

 ' يأ ال دج لع ف كلا ل ينم لضم عض ف . ةرسكلاب

 كالا



 اوردقب قلعتم بصن لم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : ذإ : اولاق نإ ©

 بارعإ برعت هيلإ فاضم رج لحم يف : اولاق .:نيح : انه اهانعمو

 . «اوردق»

 - هب لوعفم بصن لح يف : ةلمجلا : ءيش نم رشب ىلع هللا لزنأ ام © .
 .حتفلا ىلع ينبم ضضام لعف : لزنأ . احل لمع ال ةيفان : ام .- لوقلا لوقم

 .لزنأب قلعتم رورجمو راج : رشب ىلع . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف': هللا

 .هب لوعفم هنال الحم بوصنم ًاظلفل رورجم : ءيش . دئاز فرح : نم

 ءاقتلال هواو تفذحو نوكسلا ىلع ينبص رمأ لعف وهو . محل لقف يأ: لق ©

 . تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : لعافلاو . نينكاسلا

 : نم .«لوقلا لوقم# هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : باتكلا لزنأ نم ©

 ينبم ضام لعف : لزنأ . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا لع ينبم ماهفتسا مسا

 هب لوعفم : باتكلا . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع

 .«نم» ربخ عفر لحم يف «باتكلا لزنأ» ةيلعفلا ةلمجلاو . ةحتفلاب بوصنم

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا : ىسوم هب ءاج يذلا ©

 رورجمو راج : هب . حتفلا ىلع ينبم نضام لعف : ءاج .باتكلل ةفص :بصن

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : ىسوم . ءاجب قلعتم

 . ال لحم ال لوصوملا ةلص «ىسوم هب ءاج» ةلمحو

 قيرط ءىيضي ًارون يأ ةنوثملا ةحتفلاب بوصنم لاح : ًارن: ىدهو ًارون»

 ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ؛ًارون» ةملك ىلع واولاب ةفوطعم : ىدهو . نيكلاسلا

 . نيلاضلا دشري ىده : يأ . رذعتلل فلألا ىلع ةرذقملا

 :هنولعجت .«ًارون» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : هنولعجت ساثئلل ©

 لعاف عفر لح يف لصتم ريمض : واولاو . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف

 . باتكلا نم لاح بصن لحم يف (هنولعجت»

 نوني ملو ةحتفلاب بوصنم ٍناث هب لوعفم : سيطارق : اهئودبت سيطارق ©

 تالا



 ' بارعا برعت : اهنودبت . ؟ليعافم» نزو ىلع فرصلا نم عونم هنأل

 : ٠ بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ءاه» لصتملا ريمضلا لوعفملاو «هنولغجت»

 : ًايثك ٠ ' اهبارعإ برعتو «نودبت# ىلع واولاب ةفوطعم : ًاريثك نوفختو ©

 ٠ اهنم أهثك نوفتتو يأ ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 ريمض :  .ءاتلا .٠ ةلرسعلا عفرلا يمصب هلاصنال نوكسلا لع يتم لره جلل

 | فرح : مل .. هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام

 : لا ةلمجو .. ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . .نونلا
 . اهل لحم ال لؤؤصوملا ةلص «اوملعت

 لع يف نوكسلا لع ينبم لصفتم قو يمسغ : منأ مكؤابآ الو متنأ ©

 0 : واولا . ؛اوملعت» يف لصتملا ريمضلا دكؤمُلل يظفل ديكوت عفر ش

 ل ولا لق حفلا لع لطم : مكؤابآ . يفنلا ديكأتل ةدئاز :ال

 ! رج لحم .يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو .: ةرهاظلا ةمضلاب

 .' مكؤابآو متنأ نوملعت اونوكت ملام يأ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب
 | , :ةلالجلا ظفل هللا . نينكاسلا ءاقتلال اهمال ترسكو اهبارعإ قبس :لق : هللا لق ©

 ١ . هلزنَأ هللا : هريدقت ةفوذحم ةيلعف ةلمج هربخو ةمضلاب ميظعتلل عرفرم أدتبم

 ا ظفلو . هللا هلزنأ : هريدقت فوذحم لعفل العاف ةلالحلا :ظفل نوكي نأ زوجيو

 0 ا6ا . ؟لوقلا لرقم هب لوعفم بصن لع يف ميظتلل هلا ةلالجا

 | لعف يهو 1لقا ىلع ةفوطعم ؟عد» يأ : ر ذ . فطع فرح : مث : مهرذ مث ©

 | ”تنأ هريدقت ًايوجو هيف اتسم ريمصغ لصافلاو . نوكسلا لع ينبم رمأ

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مهنو

 : نييئاغلا ريمض «مه)و .مهرذب قلعتم رورجمو راج : نوبعلب مهضوخ يف ©

 : بارعإ برعت : نوبعلي . مهليطابأ يف مهعد ىنعمب ةقاضالاب رج لحم يف

 ال1 00 . نرلعجت
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 أ 1 هم يت رس -_ 7

 وح مو يرش هارذتل ويكي نيرة رصمل راج ذر كاي 7

 نا
 يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه . ةيفانئتسا : واولا : باتك اذهو ©

 . ةنونملا ةمضلاب عوفرم «اذه ) ربخ : باتك . أدتبم عفر لحم

 ريمض «ان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : كرايم هانلزنأ ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو .لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 لحم يف باتكل ىلوأ ةفص «هانلزنأ» ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا
 . ةمضلاب ةعوفرم ةيناث ةفص : كرابم . عفر

 ذلا . ةمضلاب هلثم ةعوفرم باتكل ةثلاث ةفص : قدصم : يذلا قّدصم ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع يئبم لوصوم مسا

 وهو ةيناكملا ةيفرظلا ىلع ةحتفلاب بوصنم ناكم فرظ : نيب : هيدب نيب ©
 لصتم ريمض : ءاهلإاو . ىتثم هنأل ءايلاب رورجم هيلا فاضم : هيدي . فاضم
 ةلصب قلعتم «هيدي نيبا ةلمجلا ةبشو . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم
 ةلمجو . هيدي نيب رقتسم وه يذلا وأ رقتسا يذلا : اهريدقت ةفوذحم لوصوم

 . اهل لحم ال لوصوم ةلص : هيدي نيب رقتسا»

 : رذنت . رج فرح ليلعتلل : ماللا . ةفطاع : واولا : ىرقلا ّمأ رذنتلو ©

 ريمض : لعافلاو . ليلعتلا مال دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف

 رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت امو «نأ» و . تنأ هريدقت ًابوجو هيفرتتسم

 .اهل لحم ال «4نأ» ةلص ةرذنت» ةلمجو . لزنأب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب

 هرج ةمالعو رورجم هيلا فاضم : ىرقلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مآ
 ةفوطعم «رذنتل» ةلمجو . رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا

 ام قيدصتو تاكربلل هانلزنأ ليق هنأك باتكلا ةفص هيلع ّلد ام ىلع واولاب
 . راذنالاو بتكلا نم .همدقت

1968 



 لع يف وكما لع ينم لوصوم مسا نم .ةفطاع : اولا“ اهلوح نمو ©
 :' ةحتفلاب بوصنم ناكم فرظ : اطوح . «ىزقلا مأ» ىلع فوطعم بصت

 .ةلمجلا هبشو . ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتنم ريمض ةاهذ

 وأ رقتسم وأ وأ نئاك وه نمو : اهريدقت ةفوذحم لوصوم ةلصب قلعتم ؛اهلوح»
 ْ . اهل لحن ال لوصوم ةلص «اهطوح رقتسا» ةلمجو . اطوح رقتسا

 < لوضوم مسا : نيذلا . ةيفاتعسا : واولا : ةرخآلاب نونمؤي نيذلاو ©
 نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نونمؤي .٠ أدتبم لح يف حتفلا ىلع ينبم

 قلتم رورجيو راج : ةرحآلاب . لعاف عفر لحم يف لصبتم ريمض : واولاو

 . لوصوملا ةلص «ةرخآلاب نونمؤي» ةلمجو . نونمؤيب

 ةلمجو . نونمؤمي قاعشم رورجو راج : هب . اهبارعإ قبس : هي نونمؤي ©

 / . «نيذلا» ًأدتسملا ربخ عفر لحم يف «نونمؤيا

 ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : مه ةفطاع : واولا : مهتالص ىلع مهو ©

 . ٠ نوظفاحيي قلعتم رورجتو زاج :: ةالص ىلع . .ًأدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 ! . هيلا فاضم رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مهلو

 .ًادعبلا ربخ عفر لح يف : ةلمجلاو . « نرنمؤي ١ بارعا تبرعت : نوظفاحي ©

 : 7 (مه»

 ١ هتك عود وو

 | .ِهيَلِإَو 1 0 فا انو
 كك كري و ل اَمّلُسم أسلم 11 ا 7-40

 . برو هلأ اليد لميا كتل وتؤفا
 . © يمك ديكور اعنف انزلا

 يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : نم ةيفانشسا دارلا : ملظأ نمو ©

 ! نم عونمم هنأل نوني لو ةمضلاب عوفربم «نم» ربخ : ملظأ . ًادتبم عفر لم
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 . «لعفأل نزو ىلع فرصلا

 .رج فرح 4« ْنِم ؛ نم نوكم وهو ملظأب قلعتم رورجبو راج : ىرتفا نمم ©

 رسكلاب كرحو نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع يشبم لوصوم مسا ؛نّماو
 فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىرتفا . نينكاسلا ءاقتلال

 ةلص «ىرتفا» ةلمجو . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو .رذعتلل

 . اهل لحم ال لوصوملا

 رورجم مسا : ةلالجلا ظفلو . ىرتفاب قلعتم رورجمو راج : ًابذك هللا ىلع ©

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًابذك . ةرسكلا : رجلا ةمالعو ىلعب ميظعتلل

 «ىرتفا» ىلع ةفوطعم : لاق . فطع فرح : وأ: يِلإ يحوأ لاق وأ ©

 . لعاف بئان عفر لحم يف رورجمو راج : يلإ . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل
 . - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف «يلإ يحوأ» ةلمجو

 . بلقو مزجو يفن فرح : مل . ةفطاع : واولا : ءيش هيلإ حوي ملو ©

 ل هرخآ فذخ همزج ةمالعو ملب موزجم لوهجملل ينبم عراضم لعف : حوي

 لعاف بئان : ءيش . يحويب قلعتم رورجمو راج : هيلا .  ةلعلا فرح

 لعفلاو . اهبارعا برعتو «ىرتفا نم» ةلمج ىلع واولاب ةفرطعم : لاق نمو ©
 فوذحم ريمض «هللا لزنأ ام" يف لوصوملا ىلا دئاعلاو رهاظلا حتفلا ىلع ينبم

 . هللا هلزنأ ام : ريدقتلا . هب لوعفم هّنأل لحملا بوصنم

 لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : هللا لزنأ ام لثم لزنأس ©

 . بيرقلا لبقتسملل «لابقتسا» فيوست فرح : نيسلا : لزنأس .  لوقلا

 :هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لزنأ

 «يذلا» ىنعمب لوصوم مسا : ام . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لثم . انأ

 ىللع ينبم ضام لعف : لزنأ . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 «هللا لزنأ» ةلمجو . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا .حتفلا

 الل



 ْ . اهل لحم ال' لوصوملا ةلص

 !لعف' : ىرت . مزاج ريغ طرش فرح : ول . ةيفانئتسا :: واولا : ىرت ولو «©

 هيف تتسم :ريمض لعافلاو . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم
 . ًيظع ًارمأ تيأرل': هريدقت فوذحم طرشلا باوجو . ثنأ : ريدقت ًابوجو
 لخال مناج ريغ طرش باوج ردقملا طرشلا باوجو . دنهعلا مال انه ماللاو

 . رظنت يأ بلقلا ةيؤر نم :«ىرتا لعفلاو . هل

 .قلعتم نامز فرظ بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : ذإ: نوملاظلا نإ ©
 : نوملاظلا ٠ فاضم وهو نيئكاسلا ءاقتلا نم اصلخت زرسكلاب كرحو ىرتب

 . يا . ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم أدتبم

 : !توملا . فوذحملا ربخلاب قلعتم رورجمو راج : .,توملا تارمغ نه

 رج ىلع يف ولا تارمش يف لالا" مو ةرسكلاب رورحجي هيلا

 : أ . اذإ) دعب اهعوقول ةفاضالاب

 ! ىلع ةفوطعم : ةكئالملا . ةفطاع : وارلا : مهيدبأ وطساي ةكئالملاو ©

 أدتبم : ةكئالملاو ةيلاح واولا نوكت نأ زوجيو . ةمضلاب ةعوفرم «نوملاظلا»

 ! ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم 4 أدتبملا  ربخ : وطشابأ . ةمضلاب ًاعوفرم
 : هرج ةمالعو رورحب هيلا فاضم : مهديأ . ةفاضالل نونلا تفذحو

 ' نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمصض «مه» و . لقنلل ءايلا ىلع ةردقملا ةزسكلا

 ' : ئنعملاو ٠ لاح بصن لحم يف : ةيمسالا ةلمحلاو . ةفاضالاب رج لحم يف

 .  هلماع ىلإ «نوطساب» لعافلا مسا فيضأ انهو نيلئاق مييديأ مهيلا نوطسبي

 ' نم هعراضم ّنأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف.: مكسفنأ اوجرخأ ©

 ' .ةقراف فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : اولا . ةسمخللا لاعفألا

 : ىلع: ينبم لصتم ريمض : فاكلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مكسفنأ

 لحم يف : :ةلمجلاو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لح يف مضلا
 | . ردقملا «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن

 : نوزجت .' ةحتفلاب بوصنم نوزجتب قلعتم نامز فرظ : نوزجت مويلا ل

 ا



 يف لصتم ريمض : واولاو . نوئلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف
 . لعاف بئان عفر ل

 :نوهلا . فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : باذع : نوهلا باذع ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح : ءابلا : نولوقت متنك امب ©

 نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ا

 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريْمض : ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال
 ةلص ؛نولوقت متنك١ ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . «ناك» مسا عفر

 ريمض : واولاو . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولوقت . لوصوملا

 راجللاو «ناك» ربحت بصن لحم يف «نولوقت# ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم

 . نوزجتب قلعتم «اب» رورجملاو

 لوعفم : ريغ . نولوقتب قلعتم ميظعلرورجمو راج : قحلا ريغ هللا ىلع ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : قحلا . ةحتفلاب بوصنم نولوقتل هب

 «نولوقت متنك» ىلع واولاب ةفرطعم : نوربكتست هتايآ نع متنكو ©

 : ءاملاو . نوربكتستب قلعتم رورجيو راج : هتايآ نع . اهبارعإ برعغتو

 . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 و الوم 1 و ١1 200 و 2 رج
 7 0 اقم مسا 7 12

 نوم د

 .ديكوتلاو ءادتبالا مال : ماللا . ةفطاع : واولا : ىدارف انومتكج دقلو ©
 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انومتتج . قيقحت فرح :دق

 ب الق



 :٠ ال .عمجلل ميما نأ ةقرعلو عابشألل : واولا . روذلا عمج ةمالع : ميملاو
 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛ان» و . هيبنتلل
 :لو نيدرفنم ىنعمب رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بروضنم لاح : ىدارف

 ةروضقللا 'فلألا ببسب  نيونتلا - فرصلا نم ةعونمت اهنأل «ىدارف» نونت

 00 . ثينأتلل
 بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسا : فاكلا : مكانقلخ امك ©

 !: قلخخ . :ةيردصم : ام . مكل انقلش لثم ًائيجم يأ «انومتتج» ردصملل ةفلص

 ,للع ينبم لصتم ريمض ةان» و. . اني هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم يضام لعف
 ؛يف مبضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو . لعاف عفر لحم يف نوكسلا
 : اهالت امو «ام» و . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . هب لوعفم بصن, لح

 لحال «ام» ةلص « مكانقلخ» ةلمجو .. هيلا فاضم رج لحب يف ردصم ليوأتب
 : ا

 هيلا فاضم : ةرم ٠ فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم لاح: لوأ : ةرم لوأ ©

 ًاردصملا نع ًابئان ًاقلطم ًاليعفم « لوأ » نوكت نأ زوجيؤ . ةرسكلاب روزجم

 !ةيفرظلا ىلع ًانوصنم اًيسا نوكت وأ : ةرم . لوأ ًاقلخخ مكانقلخ : ريدقتب
 ' | . ةينامزلا

 'ةمتثجا بارعإ برعت : متكرت . ةفطاع : وارلا : مكانلوُخ ام متكرتو ©

 :: مكاتلوخ . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام

 01 . «مكانقلختا بارعا برعت امل :لخم ال لوصوملا ةلص

 ,هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ :: ءارو : مكروهظ ءارو ©
 ريمض فاكلاو ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : مكروهظ .  متكرتب قلعتم ةحففلا

 ' ٠ .روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 :لعف : ىرن . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانئتسا : واولا : مكعم ىرذ امو ©

 هيف رتتسم يمض : لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم
 , بصن لحم يف ةبحاصملا ىلع لدي ناكم فرظ ::مكعم .. نحن هريدقت ًابوجو
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 . مكعم نيرضاح : ىنعمب ( ءاعفشلا ١ نم ةفوذحع لاحب قلعتم

 ميج ةمالع مل فاض رجب لع يف نيطاخللا يهل لا

 لصتم ريمض : فاكلاو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : نيذلا مكءاعفش ©

 نم اهدي لوؤلا رخصلاو . ءاعفدتلل - تمن د ةنفاص بصن لح يف حتننا

 . ؟معزا لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف اهربخو اهمسا عم

 ةلص يهو «متجا بارعإ برعت : معمصت : ءاكرش مكيف مهنأ متمعز

 «مه)و . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ : مهنأ .امل لحم ال لوصوملا

 راج : 0 ا ا

 عوف رم « نأ» رخ : ءاكرش .روكذلا عمج ةمالع ميملاو . ءاكرشب قلعتم رورجمو

 . ءالعف نزو ىلع فرصلا نم عونمم هنأل نوئي لو ةمفلاب

 ىلع ينبم ضام لعف : عطقت . اهبارعإ قبس : دقل : مكنيب عطقت دقل ©

 ىنعمب . عطقتلا يأ . وه : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . حتفلا

 بارعإ برعت : مكتيب . هردصم ىلإ لعفلا دانسا ىلع : عطقتلا عقو دقل

 . ؟مكعملا

 ٠ حتا ىلع ينبم نيام لعف : له : ةفطاع : :١ ام مكنع ٌلضو »

 ىلع ينبم لوصوم مسا : ا. شب قلتم امكبفا بارعإ بري مكنع
 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا

 نضام لعف : متنك . اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : نومعزت متذك ©

 ريمض : ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان

 اضم لمف + ومصيت ٠ «ذلكا مسا عفر لع يف مضلا لع ينيم لصتم

 ل اراصتخا لوعفللا فذحو هذاك ريغ بصن لع يف ةنرمعزتا
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 6 ورم ةمو 2و مو هو طع 41

 نايم رخو ارز وع 1
 © نوكأ ةمارحِل

 . لغفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ: ىوذلاو ٌبحلا قلاف هللا ْنِإ ©
 : نإ ربخا : قلاف . ةقلاب ميظمعلل بوصتم نإ مسأ : ةلالجلا ظفل هللا

 . ةفوطعم : ىونلاو . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : بحلا . ةمسفلاب عوفرم

 1 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلاب ةرورجم «بحلا» ىلع واولاب

 لغافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : جرخي : تيملا نم ّيحلا جرخي ©
 . . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ّيحلا ٠ وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض ْ

 ٍناث ربخ عفر لحم يف ةلمجلاو جرخيب قلعشم رورجمو راج : تيملا نم
 ا .(نل»

 | هلثم عوفرم «قلاف» ىلع واولاب ةفوطعم : يحلا نم تيملا جرخمو «©
 قلعتم رورجمو راج : يحلا نم .ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :تيملا .ةمضلاب
 000 . جرخمب

 : ماللا . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ : هللا مكلذ ©
 ظفلهللا :: روكذلا عمج ةمالع ميملاو . باطخ فرح  فاكلا . دعبلل

 يأ“ + ةمضلاب ميظعتلل عوفرم وه هريدقت فوذحم أدنتبل ربمخ : ةلالجلا
 . ادعي ربخ عفر لع يف « هلل ره ٠ ةلجو . هللا ره تيمملاو يمحللا مكلذ
 : . ؟مكلذ»

 ىنعمب لقاعلل ماهفتسا مسا : ىَنأ . ةيفانثتسا : ءافلا : نوكفؤت ىّنأف ©

 .نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نوكفؤت ..ناكملل ؛نيأ»
 . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو

 لامك
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 كلذ اناس شلاكسفنلاو اكَسللاَدَبو حصانِلَو 1١
 © ريفاررفارركت

 . هلل ةفص وأ . هللا وه هريدقت فوذحم أدتبمل ربخ : قلاف : حايصإلا قلاف ©:

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : حابصإلا

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لعج . ةفطاع : وارلا : ًانكس ليللا لعجو ©
 ليللا ٠ ليللا لعاجو ريدقتب . وه : هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لغافلاو

 . ةحتفلاب نابوصنم «لعج» الوعفم : ًانكس

 «انكس ليللا لعج» ىلع واولاب ةفرطعم : ًانايسح رمقلاو سمشلاو ©
 . «ءابلا فذحب» . نابسحب رمقلاو سمشلا لعجو يأ . اهبارعإ برعت

 لح يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ: ميلعلا نيزعلا ريدقت كلذ ©
 رييستلا كلذ يأ . باطخلل : فاكلاو . دعبلل : ماللا .ًادتبم عفر

 رورجم هيلا فاضم : زيزعلا . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ريدقت . باسحلاب

 . ةرسكلاب هلثم رورجم زيزعلل - تعن - ةفص : ميلعلا . ةرسكلاب

 دق ضار بلو اي اودي مولا يك ]عج ىرئآوَمَو ١ هيا 001 ك1 هو 0 كرو
 « ةكقيؤي دلاذكت

 يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : وه . ةفطاع : واولا : يذلا وهو ©

 .ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا . أدتبم عفر لحم

 ةدجوأ» ىنعمب حتفلا ىلع ينبم ٍضام لعف : لعج : موجنلا مكل لعج ©
 .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو .دحاو لوعفم ىلا انه ىدعتي

 مضلاب كرح روكذلا عمج ةمالع ميملاو . لعجب قلعتم رورجتو راج : مكل
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 1 : . هلا بوصنم هب لوف ١ وجدل . عاقل

 عراضم لعف : اودتبت . ربج فرح ليلغتلا مال : ماللا : اهب اودتهتل ©
 , ريملض : واولا ٠ ل ف بصل كال ملل دعب هر شم لأب بوصل

 ' قلعتم زورجمو راج : اهب . ةقراف فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم
 اهالت امو نأو . ال لحم ال ةيردصملا نأ ةلص «اودتبتا ةلمجو .اودتهتب

 . لعجب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب
 ' هيلا فاضم : ربلا . اودتهتب قلعتم رورجبو راج : رحبلاو ربلا تاملظ ف ©

 . ةرسكلاب هلثم رورجم ربلا ىلع واولاب فوطعم : رحببلاو ٠ ةرسكلاب رورجم

 أ ىلغ ينبم'ضام لعف : انلّصف .. قيقحت فرح : دق: :تابآلا انلّصف دق ©

 ! عفر لحم يف.نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هان» و . انب هلاصتال نوكسلا
 ' قحلم هّنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : تايآلا . لعاف

 0 : . ملاسلا ثنؤملا عمجب

 . عقرم اضم لمن ١ نوملعي .انلصفب قلعتم رورجيو رابج : نوملعي موقل
 ' «نؤملعيا ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو . نونلا توبشب
 ' لوصوملا ةلص ؛موجنلا مكل لعج» ةلمجو . موقل - تعن > ةفص رج لج يف
 ْ . اهل لحال

5 
 0 66 ه3 35ج وردد

 دف عدوتسمو هس 2010007 ” 4

 ٠ «© نومْنيموَتلِدَبْلا
 ةميركلا ةيآلا يف «لعج يذلا وهو» بارعإ برعت : مكأشنأ .يذلا وهو ©

 ! ةمالع ميملاو . هب لوعفم بصن لحم. يف لصتم ريمض : فاكلا . ةقباسلا
 ْ ْ ش ْ . عمجلا

 . مكأشنأ قلعتم رورجمو راج : عدوتسمو رقتسمف ةدحاو سفن .نم ©

 : . :ةيفانتسا“ : ءافلا : رقتسمف . اهلثم رورجم سفنل - تعن - ةفص : ةدحاو
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 ىلع واولاب ةفرطعم : عدوتسمو . ةمضلاب عوفرم رخّؤم أدتبم : رقتبسم
 محرلا يف رقتسم مكلف يأ . فوذحم ريخلاو . اهبارعإ برعتو (رقتسم»

 . اهتحت عدوتسمو ضرألا قوف رقتسم مكلف : ريدقتب وأ بلصلا يف عدوتسمو

 . عدوتسم مكنمو رقتسم مكنمف : ريدقتب نوكت نأ زوجيو

 تايآلا انلصف دق : بارعإ برعت : نوهقفي موقل تايآلا انلّصف دق ©
 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا موقل

 اتاي راجل رص رب ]نا جرربو ١1
 0 هو ابكر اَنْ حران 8 :

 ْ كقلطابط ناوي سلا يباع نتج ةياَ
3 42-4 

 نوم وتل جبل لدفن كيبورد للان

 ن

 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ءام ءامسلا نم لزنأ يذلا وهو ©

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ءام . لزنأب قلعتم رورجمو راج : ءامسلا نم

 ضام لعف : انجرخأ . ةفطاع : ءافلا : ءيش لك تابن هب انجرخأف ©

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض « ان » و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم 0
 بوصنم هب لوعفم : تابن .انجرخأب قلعتم رورجيو راج :هب .لعاف عفر لحم
 وهو . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم : لك . ةحتفلاب
 1 . ةرسكلا هرج ةمالعو رورجم هيلا فاضم : ءيش .فاضم

 ٠. تابن هب نجرخأف ٠ بارعإ برعت : جرخن ًارضخ هنم انجرخاف ©
 لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : جرخن . . ارضخألا» ىنعمب ب ةرضخخ)» و

 . نحن هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض

/ 
30 
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 ؛ بوصنم هب لوعفم : ًابح . جرخنب قلعتم رورجيو راج : ًايكارتم ًابح هنم ©

 ًاضيأ ةحتفلاب هلثم بوصنم ًابحل - تعن - ةفص .: ًابكارتم . ةحتفلاب
 ' نم . ةيفانكسا : واولا : ةيئاد ناونق اهعلط نم لخنلا نمو ©

 ؛ لحم يف روزجمو راج : اهعلط نم . مدقم ربْخِب قلعتم رورجمو راج :لخنلا

 . رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه» و «لخنلا نم» نم لدب عقر
 ' : ريدقتب .: هيلع «اتجرخأ» ةلالدل ًافوذحم ًأدتبملا ربخ : ناونق . ةفاضالاب

 1 . ةيئاد ناونق لخانلا علط نم ةجرختو

 : يأ «تابنال ىلع ةفرطعم : تانج ..ةفطاع : واولا : باذعأ نم تانجو ©

 ! لختلا ىلع ةفوطعم «تانج» نوكت نأ زوجيو بانعأ نم تانج هب انجرمخأو

 ! رورجتو رابجج : بانعأ نم . لخدلا عم يأ بانعأ:نم تانج مثو : ريدقتب
 , نم ًالدب ةرسكلا «تانج١ بصن ةمالعو «تانج» نم ةفوذع ةفصب قلعتم

 . ملاسلا ثنؤملا عمجب ةقحلم اهنأل ةحتفلا

 ' فوذع لعفب صاصتخخالا ىلع نابوصنم نابسالا : نامرلاو نويزلاو «

 ىلع نيواولاب افطعي نأ زوجيو . ةحتففلا اهبصن ةمالعو صخأ :
 ا ٠ . نيفنصلا نيذه لضفل لوألا بارعالا نسحالا نكلو هن

 أ ريغو .:ةحتفلاب بوصنم لاح : ًاهبتشم : هياشتم ريغو ًاهبتشم «

 ! هيلإ فاضم : هباشتم .'هلثم ةحتفلاب ةبوصنم «ًاهبتشم» :ىلع واولاب ةفوطعم
 ! : ريدقتب وأ هباشتم ريغ هضعبو ًاضعب هبشي هضعب : ىنعمب ةرسكلاب رورجم

 . نامرلا كلذكو هباشتم ريغو هباشتم نوتيزلاو

 : : واولا ٠ عاجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم رمأ :لعف : هرمث ىلإ اورظنا ©

 , قلعتم رورجمو راج :هرمث ىلإ . اف فلل لعق عر لع يف لص ريغ

 يفي ةنيحا ىنمب ثوكسلا لع ينم ناس فر : ١! هعنيو رمثأ اذإ ©

 جل يف« لجو . رم هزيل لارج ديف رسم ريعصف : ل عاف
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 : واولا . هعنيو . لاح بصن لحم يف «رمثأ اذإ) ةلمجلا هبشو . ةفاضالاب

 هجضنو هعني لاح ىلا اورظناو يأ «هرمث» بارعإ برعت : هعني . ةفطاع

 . هكاردإ لاح ىلا مث ًاريغص جرخي فيك : ىنعمبو
 . رج فرح : يف . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ: مكلذ يف ْنِإ ©

 . دعبلل : ماللا . يفب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم هراشا مسا :اذ

 يف رورجملاو راجلاو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . باطخ فرح : فاكلاو

 . موقل ةفص رج لحم يف ؟نونمؤي» ةلمجو . مدقم ؛نا» ربخ عفر لحم

 بوصنم رخؤم نأ مسا : تايآ . ةقلحزملا ديكوتلا مال : ماللا : تابدآل ©'
 . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب رسكلاب

 : نونمؤي . «تايآ» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : نونمؤي موقل ©

 .لعاف

 عكا فص م 000 - ٠٠
 رعرع تنبو نيب اورو مهمل نب كرش هنأ واعجو
 0 2 اسير وراد

 © نوفل هم عس

 هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولعج . ةفطاع : راولا : هلل اولعجو ©

 :هللا . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب :

 . «لعج» لعفلاب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج

 : ريدقتب يأ لوالا ىلع يناثلا مّدق «لعج» لعفلل نالوعفم : ّنِحلا ءاكرش ©
 . مهودبعف هلل ءاكرش نجلا اولعج :

 لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :.قلخ . ةفطاع :واولا : مهقلخو ©

 بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض (« مه » و . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض
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 . قرخب قلتم رورجي ماج هلا. ارلعجو# بارعإ برمت : هل اوقرخو ©

 ْ .. تانبو نيئب هل اورتفا وأ | اوقتشا وأ هل اوقلتخا يأ

 ' قحلم هلأل ًءايلاب بوصنم هب لوعفم : نيئب : : ملع رتغي تانبو نينب ©

 : ةفرطعم .: تائبو . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو . ملاسلا ثنؤملا عمجب
 ثنؤلا عمجب ةقحلم اهنأل ةححفلا نم الدب ةرسكلاب ةبوصعنم «نينبا ىلع اولا
 , ريغ ىنعمبب «اوقرخ» يف ريمضلا نم لاحب قلعتم رورجتؤ راج : ريغب . ملاسلا
 ' هرج ةمالعو .ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ملع : مهربق هقيقنحب نيملاع

 ٠ ْ . ةرسكلا

 : .حّبسأ '::هريدقت فوذحم لعفل قلطم لوعفم : ناخبس : ىلاعتو هئاحبس ©

 ' . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو . فاضم وهو

 . ىلع ردقما حتفلا ىلع ينبم ٍضام لعف : ىلاعت . ةفطابع : واولا : ىلاعتو
 0 ,. وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو . رذعتلل فلألا

 | هامإ و . رجلا فرح «نع» نم ةبكرم وأ ةفلؤم : اع: نوفصي ًامع ©
 : لاغقألا نم هنأل نونلا توبثب عرفرم عراضم لعف : نوفصي . ةيردصملا

 ؛ امو ةيردضملا 4ام» و . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :: واولا . ةسمخلا

 . ناحبسب قلعتم رورجملاو راجلاو .٠ نعب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب

 ةلمجو . مهفصو نع ههزنأ يأ . مهفصو نع ىلاعتو هلاحبس : ريدقتلا

 : . اهل لحم ال ةيردضملا :«ام) ةلص «نوفصيا#

 جما اوان قلو كزتكلؤيب ٠
 رو اس 2 رو د 5و
 انا معو ْرحيَومَو ع و ءىشل

 . وه : هريدقت فوذحم أدتبم ربخ : عيدب ؛ ضرألاو تاومسلا عيدب ©

 ؛ ْنِإ يأ اهلعاف ىلإ ةهبشملا ةفصلا ةفاضا نم فاضم وهو ةمفلاب عوفرم

 : نأ روجنو ٠ ضرألاو تاومسلا يف عيدب وه وأ «عدسملا ىنعمب انه «عيدبا

 د خخ



 ٌالعاف نوكي نأ زوجيو . ؛دلو هل نوكي ىَنَأ» هربخو أدتبم «عيدبا نوكت
 واولاب ةفروطعم ضرألاو ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : تاومسلا . ىلاعتل

 . ًاظفل ال ًاطخ ةئيللا اهفلأ تفذحو ةرسكلاب اهلثم ةرورجم «تاومسلا» ىلع

 ىنعمب نوكسلا ىلع ينبم لقاعلل ماهفتسا ةادأ : ىَنأ : دلو هل نوكي ىّنأ ©
 عوفرم صقان عراضم لعف : نوكي . ناكم فرظ بصن لحم يف «فيك»

 مسا : دلو . مدقم «نوكيا ربخب قلعتم رورجيو راج : هل .ةمضلاب

 . ةمضلاب عوفرم رخؤم «نوكيلا

 . بلقو مزجو يفن فرح : مل . ةفطاع : واولا : ةيحاص هل نكت ملو ©

 هواو تفذحو هرخآ نوكس : همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : نكت

 . «دلو هل١ بارعإ برعت : ةبحاص هل . نينكاسلا ءاقتلال

 .حتفلا لع ينبم ٍضام لعف : قلخ . ةيفانتسا : واولا : ءيش. لك قلخو ©
 بوصنم هب لوعفم : لك ..ؤه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو
 . ةنونملا ةسكلاب رورحم هيلا فاضم : ءيش . ةحتفلاب

 ينبم لصفتم عفر ريمض : وه . ةيفانتسا : واولا : ميلع ءيش لكب وهو ©

 : ءيش . ميلعب قلعتم رورجبو راج : لكب . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع
 . ةنونملا ةمضلاب عوفرم اوه» ري :ميلع .ةتونملا ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم

 كور ةئزس اكوفت وذو كلاب بل م <*٠ 03 و و دلل او 0
 لل سم عب لعق درك ع يمنا سا 6: ا مكلذ ©

 ًادتبم : ةلالجلا ظفل هللا . عمجلا ةمالع ميملاو . باطخلل : فاكلا . دعبلل

 . مدقت اب فوصوملا ىلا ةراشا : مكلذ يأ . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم

 . ةلالجلا ظفل نم ًالدب نوكي نأ زوجيو ةمضلاب عوفرم ؛هللا» رب : مكبر ©

 ةمالع ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا

 . ؟مكلذ» ًادتبملل لوأ ربخ عفر لحم يف ؛مكبر هللا» ةلمجو . روكذلا عمج
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 ' سنجلال ةيفان ةادآ : ال ال . ادتملل ناث ربخ عفر لح يف ةلمجلا : وه لإ هلإ ال«

 ةادأ .: لإ: . .بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم اهمسا : هلإ. . «نإإ ١ لمع لمعت

 ' عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : وه . ال لمع ال ءانثتسا

 : دوجوم هريدقت فوذحم الا ربخو . اهمبسا عم «ال» لحم نم لدب

 .قوحيو ةمضلاب عوفرم ؛مكلذا أدتبملل ثلاث ربخ : قلاخت : ءيش لك قلاخ ©

 ْ . هل .ال١ نم وأ ةوه» نم ًالدن وأ . وه هريدقت فوذحم أذتبم ربخ نوكي نأ

 :وهو ,هلومعمل لعافلا مسا .ةقاضا نم وهو . ةرسكلاب رورحم هيلا فاضم : لك

 : . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : ءيش . فاضم

 نألا نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : هودبعا : ةيفانعتسا : ءافلا : هوديعاف ©

 .٠ لعاف عفز لح يف لصتم ريمض : واولا ٠ ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم

 ْ , ٠ هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم :لصتم ريمض : ءاهلاو

 'ةدراولا «ميلع ءيش لكب وهو» بارعإ برعت : ليكو ءيش لك ىلع وهو ©

 ْ . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ةيابن يف

 ياني اوفر سبا ةيتيوفوراسبلا ةرتاأ ٠ ٠
 عوفرم عراضم لعف : هكردت . اه لمع ال ةيفان : ال : راصيألا هكردت ال ©

 هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو . ةمضلاب

 ري عقو لح يف ةيلعفلا ةلمخلاو ةمضلاب عوفرم لعاف : اراصبألا مدقم

 , وه «أدتبملل» ناث

 ينبمأ لصفنم عفر ريمض وه. . ةيفانثتسا : واولا : راصبالا كردي وهو ©

  .لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : كردي .٠ ًادتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع

 اوما ريخ عقر لحم يف «كردي» ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج هينف رتتسم ريمض

 . ةحيتفلاب بوصنم هب لوعفم : راصبألا

 تسلل ةاوخ رينخا فيلل تبرعأ : وهو: ريبخللا فيطللا وهو ©

 . ةمضلا امههعفر ةمالغو ناعوفرم وها
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 اياقويعتو يليق روق ٠١ م ع طك
 عع وضم © ظل عالي

 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مكءاج . قيقحت فرح : دق : مكءاج دق ©

 . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا

 . عمجلا ةمالع ميملاو

 فرصلا نم عرنمت هنأل نوني لو ةمضلاب عوفرم لعاف : مكير نم شاصي ©
 نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج.: مكبر نم . «لعافم» نزو ىلع
 . ةفاضالاب رج لحم يف - نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض : فاكلا (رئاصب»

 هلصفل لعفلا ركذو تالالد مكتءاج . دق ىنعمب روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 . هلعاف نع

 نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا ؛ نم . ةيفانئكئسا : ءافلا : رصيأ نمف ©

 ل يف حتفلا لع ينبم طرشلا لعف ام لعف : رصبأ . أدب عفر لح يف ش
 طرشلا لعف اتلمجو .' وه : هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو نمب مزج

 . «نم» ريخ عفر لح يف : هباوجو
 ةطبار : ءافلا . هسفنل رصبأ دقف هب نمآو قحلا رصبأ نمف يأ : هسفدلف ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو . رورجيو راج : هسفنل . طرشلا باوجل

 باوج «هسفنل رصبأ دقف» ةردقملا ةلمجلاو . ةفاضالاب رج لحم يف زسكلا

 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش

 ىمعلاب ْرض اهايإو يمع هسفن ىلعف هنع يمع نمو يأ : اهيلعف يمع نمو ©

 . اهلثم برعتو .هسفنلف رصبأ نم ىلع واولاب ةفوطعم

 لمعت ةيفان ةيزاجحلا ؛ام» . ةيفانئتسا : واولا : ظيفحي مكيلع انأ امو ©

 ريمض :انأ .ميمت ينب دنغ ةلمهم يهو سيلب تاهبشملا نم يهو «سيل» لمع

 ةيزاجحلا ةغل ىلع ؛ام» مسا عفر لحم يف نوكسلا لع ينبم لصفنم عفر
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 , ميلاو ٠ ظيفحب قلعتم رورجمو راج : مكيلع . ل دتبمو

 : ظيفح .. يفنلا ديكأتل دئاز فرح : ءابلا : ظيفجب . روكذلا عمج ةمالع

 .٠ ءانأ» ربخ هلأل ًالحع عوفرم وأ اما ريخ هنأل الع بوصنم ًاظفل رورجم مسا

 ٠١ هلو تسرد أويل او كلو 0
  ىنغمب ملا : فاكلا : كلذك . ةفطاع : وارلا : تايآلا فرضت كلذكو ©

 . لثم ريدقتب قلطملا لوعفملا نع بئان بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لثم»
 , لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . تايآلا فرصن فيرصتلا كلذ

 , لعق : فرصن . باطخ فرح : فاكلاو . دعبلل : ماللا . ةفاضالاب رج

 , : هزيدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : لعافلاو . ةمضلاب عوفرم عراضم

 ' قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب رسكلاب بوصنم هب لوعفم : تايآلا .نحن
 . ,ملاسلا ثنؤملا عمجب

 لعق : اولوقي . رج فرح ليلعتلل : ماللا . ةيفانئتسا : واولا : اولوقيلو ©

 : واولا ٠ !نونلا فذح هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم ْنَأِب بوصنم عراضم

 :ليوأتب اهذعب امو ناو . ةقراف فلألاو .. لعاف عفر لحب يف لصتم ريمض

 ش . ماللاب رج لحم يف ردصم

 الوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةميدقلا بتكلا تسرد يأ : تسرد ©

 ّْ . كرحتللا عقرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينيم سنام لعف يعي - لوقلا

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : ءاتلاو

 '. ةلعفلا لعفلا بصت ةمالصو ؛اراوش يلا ىلع واولاب ةفوطعم : هنّئيبتلو ©

 بضن لع يف : ءاهلاو .. نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : لعافلاو

 ّْ . هب لوعفم

 .عوفرم عراضم لعف : نوملعي . هنيبنب قلتم رورجتو راج ؛ نوملعي موقل ©

 !يف «نوملعي» ةلمجو .. لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض :واولاو .ثونلا توبشب

 . ةقيقحللا نوملعي :ريدقتلاو ًاراصتخا لوعفملا فذحو .موقل ةفص رج لح
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 © ناطر كامل كيب َسوآمْمما ”٠١ 0 02 ا 0 1
 00 ا عبتا : يحوأ ام عبّتا ©

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 .حتتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : يحوأ ٠ هب لوعفم بصن

 (اهالت امو يحوأ» ةلمحو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم' ريمض لعافلا بئانو

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص

 رورجيو راج .: كبر نم . يحوأب قلعتم رورجبو راج : كير نم كيلإ ©
 ريمض - لصتم ريمض : فاكلا . «ام١ لوصوملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم

 . ةفاضالاب رج لحم يف  نيبطاخملا

 نأ زوجيو . بارعالا نم اه لحب ال ةيضارتعا : ةلمجلا : وه الإ هلإ ال ©

 لمع لمعت سنجلل ةيفان 4الا و كبر نم ةدكؤم ًالاح بصن لحم يف نوكت
 . ءانثتسا ةادا : الإ . بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم الا مسا : هلإ . ؟ْنِإ)
 ةهلإ ال عضوم نم ًالدب عفر عضوم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : وه
 ًابصن ىنثتسملا عضوم ناك ولو ءادتبالاب عفر هيف تلمع امؤ ال عضوم نأل

 . دوجوم وأ نئاك : 1 هريدقت فوذحم الد ريخو 8 هايإ الإ ناكل 1

 نع . اهبارعإ برعتو «عبنا» ىلع واولاب ةفرطعم : نيكرشملا نع ضرعأو ©
 عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو ضرعأب قلعتم رورجمو راج : نيكرشملا
 . ماس ركذم

 ١١4 ٠ ٍلكوم هلع تأ طين عضوا ©
 © ءاش . مزاج ريغ طرش فرح : ول . ةيفانتتسا : واولا : هللا ءاش ولو :

 ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا . حتفلا لع ينبم ضام لعف .

 مضلا ىلع ينبم نضام لعف : اوكرشأ . امل لمع ال ةيفان :ام : اوكرششأ ام ©
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 ! فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريم : واولا: . ةجامجلا واوب هلاضنال
 ْ ,٠ . . اهل لح ال مزاج ريغ طرش باوج «اوكرشأ: اما ةلمجو . ةقراف

 .اه لمع ال ةيفان : أم . ةفطاع : واولا : ًاظيفح مهيلع كانلعج امو ©

 ١ لضتم ريمض «ان»و . 'انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم نضام لعف : انلعج

 ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 .ًاظيفحب قلعتم «مهيلع» رورجملاو راجلاو لوأ هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا

 : ًاظيفح . لعب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض « مه و
 ّْ . ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم

 ' لمع لمخت ةيفان : ام ..ةفطاع : واولا : ليكوب مهيلع تئأ امو ©

 : ينبم لصفنم ريمض :تنأ . ميت ينب دنع ةلمهم ةيفانو نيزاجحلا دنع «سيل»

 :ءابلا :ليكوب . تبرعأ : مهيلع .أدتبم وأ 4ام» مسا عفر لحم يف حتفلا ىلع

م» ريخ هنأل الحم بوصنم ًاظفل رورج مسا : ليكو . دئاز رج فرح
 , وأ "ا

 . أدتبملا ربخ الحم عوفرم

 2 رعب باد ايس سنون نوعيه اوينتالو 8

 © لمافاح اب هَبْت م هنن إ برتاح
 ' لمف : ارْيست . ةمزاج ةيهات : ال . ةيفانعتسا : واولا : نيذلا اوّدست الو ©

ريمض : واولا .. نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم عراضم
 : لح يف لضتم 

 | لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةقراف فلألاو لعاف عفر

 . هب لوعفم بصن

 أ : قودي . اه لح ال لوصوملا لص : ةلمجلا : هللا نود نم نوعدب ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف

 هللا . فوذحملا «نوعدي)» لوعفمل ةفصب قلعتم رورجتو راج : نود نم

 ٠ ش . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم

 دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف : اوبسي . ةيببس : ءافلا : هللا اويسيف ©

 ' لعاف عفر لح يف لصتم ريمض : واولا . نونلا فذح هبنصن ةمالعو ءافلا

 تاو



 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا ٠ ةقراف فلألاو
 مالكلا نم عزتنم ردصم لع فوطعم ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا نأو

 6« نا ١ ةلص « اوبسي 9 ةلمجو بابسف . بابس مكنم نكي ال ريدقتب قباسلا
 . اهل لحم ال ةرمضملا

 : ريغب . ةحتفلاب بوصنم لاح ًاناودعو (لظ يأ ًاردع : ملع ريغب ًاودع ©

 وأ نيلهاج يأ مهنم ةلاهج ىلع : ريدقتب ًاضيأ لاحب قلعتم رورجيو راج
 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ملع . «هلجأل» هل ًالوعفم نوكت
 . ةرسكلا

 ةراشا مسا :اذ .؟لثما ىنعمب حتفلا ىلع ينبم مسا :فاكلا : انئز كلذك ©
 فرح :فاكلاو .دعبلل :ماللا. ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 لحم يف نوكي نأ زوجيو .أدتبم عفر لحم يف «كلذك» يف فاكلاو . باطخ
 ينبم ضام لعف :انيز . انيز نييزتلا كلذ لثم ريدقتب اقلطم ًالوعفم بصن
 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةهان» و. انب هلاصتال نوكسلا ىلع
 . أدتبملا رببخ عفر لحم يف ءانيز» .ةلمجو . لعاف عفر

 رورجم هيلا فاضم:ةمأ .انيزب قلعتم رورجمو راج : مهلمع ةمأ لكل ©

 يف لصتم ريمض «مه» و. .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :مهلمع .ةرسكلاب
 . ةفاضالاب رج لحم

 يف ميظعتللرورجيو راج :مهير ىلإ . ةفطاع :مث : مهعجرم مُهبر ىلإ مث ©
 مهبر يف ؛مه» و .ةمضلاب عوفرم رخؤم ًادتبم :مهعجرم . مدقم ربخ لحم

 يأ هيلا فاضم رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض :مهعجرمو
 . مهعوجر

 . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ءىبني . ةيفانئتسا : ءافلا : امي مهثينيف ©
 نييئاغلا ريمض « مه» و . وه : هريدقت.ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو
 ءىبنيب قلعتم رورجمو راج : اهب . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 . ءابلاب رج لحم يف لوصوم مسا "اما و

15964 



 : ينبم صقان ضام لعف : اوناك . لوصوملا ةلص :. ةلمجلا : نولمعب اوناك ©

 ١ مسا عقر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع

 . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولمعي . ةقراف فلألاو «ناك»

 ' بصن لحم يف (نولمعي» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لضتم ريمض :واولاو
 . بوصنم فوذع ريمض لوصوم ا ىلا دئاعلاو «ناك» ربخ

 0 ا 27 0 ا

 ؛ مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اومسقأ . ةيفائئتسا : واولا : هللاب اومسقأو ©

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .ةعامجلا واوب هلاصتال

 . اومسقأب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هللاب

 : ريدقت ىلع ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم  ردصم - دهج : مهناميأ دهج ©
 , هيلإ فابضُم : مهاييأ . فاضم وهو مهمايأ دهج نودهجي هللاب اومسقأ

 , رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمسم ؛ مهلوق ةرسكلاب رورجم
 : . ةفاضالاب

 :ءاج . مئاج طرش فرح : ْنِإ .مسفلل ةطرم :ماللا ؛ ةيآ مهتءاج نئل ©

 . ةنكاسلا ثينأتلا ءات .: ءاتلاو . ناب مزج لحم يف حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 ا ا
 ! مسقلا نيب ةيضارتعا «ةيآ مهتءاج ْنِإ) ةلمجو . ةمضلاب عوفرم لعاف : هي

 1 ل يا

 , ينبم عراضم لعف : نمؤي . مسقلا باوج يف ةعقاو ::ماللا : اهب ننمؤيل ©

 : نونلا فذخ ىلع هئانب بيسو . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذخ ىلع

 | نون عم ةئكاس اهئاقتلال ةفوذحملا ةعاجلا واوو ةليقشلا ديكوشلا نونب هلاصتا

 , رورجيو راجت : اهب . امل لحم ال نونلاو لعاف عفر لحم يف ةليقثلا ديكوتلا
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 طرشلا باوجو .اهل لحم ال مسقلا باوج اهب نئمؤنيل» ةلمجو .نمؤيب قلعتم
 . مسقلا باوج هيلع ّلد فوذحم

 : لعافلاو . نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق : هللا دنع تايآلا امّنِإ لق ©
 ًادتبم : تايآلا . ةفوفكمو ةفاك : اَّنإ . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 وأ ةرقتسم هريدقت فوذحم ربخب قلعتم ناكم فرظ : دنع . ةمضلاب عوفرم

 ىسرافلاو شفخألا رابتخا يناثلاو نيرصبلا روهمج رايتمخا لوألاو ترقتسا

 ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظنل هللا . فاضم وهو يرشغنلاو
 لوقم ه هب لوعفم بصن لحم يف « هللا دنع تايآلا (نإ » ةلمجو . ةرسكلاب

 . « لرقلا

 يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ام . ةيفانثتسا : واولا : مكرعشب امو ©

 : لعافلاو . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : مكرعشي . أدتبم عفر لحم 1

 مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض
 يف «مكرعشي# ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . هب لوعفم بصن لح يف

 . «ام» ربخ عفر لحم

 ىنعمب ليلعتلا انه ديفي لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : تءاج اذإ اهنأ ©

 لح يف نوكسلا ىلع ينبم  ةبئاغلا ريمض - لصتم ريمض : اه . «لعل»
 . ةمزاج ريغ طرش ةادأ نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : اذإ . اهمسا بصن

 : لعافلاو .ةنكاسلا ثين أتلا ءات ءاتلاو .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تءاج

 . ةفاضالاب رج لحم يف ؛تءاج# ةلمجو . يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض
 . تءاج لوعفم فذحو « نأ ١ ربخ عفر لح يف هباوجو طرشلا لعف اتلمجو
 . قايسلا نم هتفرعمل «مهتءاجلا يأ

 زوجيو .ةدئاز : ال .امل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : نوئمؤي ال ©

 ريمض :واولاو . نوئلا توبثب عوفرم عراضم لعف :نونمؤي .ةيفان نوكت نأ
 ءيجب يأ .اهئيحم دنع نونمؤم مهنأب نوفلحي يأ .لعاف عفر لحم يف لصتم

 . ةبآلا

 -1ةالا



 6 هر و هكر هاه ساس هر
 . فمرة لوأ هه قناة نا ١١
0/1 : 

 . ةمسقلاب عيفرم عياضم لعف : بلقن . ةفطاع :وأرلا :مهتدتفأ بّلقنو»

 بوصنم هب لوعفم : ةدئفأ ٠ نحن هريدفت ًابوجو هيف رتتشم ريمض :لعافلاو

 ' يأ . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و ةحتفلاب

 1 1 . قا نع مهتدئفأ بلقن

 فطعلا ريدقتو . اهارعإ برعتو «مهتدئفأ)» ىلع واولاب ةفوطعم : مهراصبأو ©

 . مهنورصبي الف قحلا نع مهراصبأ بلقن وه

 ' :'ام . لجأ نم وأ «ىلع» قنعمب رج فرح : فاكلا : هي اونمؤي.مل امك ©

 ملب 'موزجي عراضم لعف .: اونمؤي . بلقو مزجو يفن فرح : مل . ةيردصم
 ! فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو
 ! ليوأتب :اهدعب امو ةيردصملا ؛ام» و اونمؤيب قلعتم روزجيو راج :هب . ةقراف

 ١ قلطم لوعفمب قلعتم رورجملاو راجلاو .رجلا فرحب رج لحم يف ردصم
 : اونمؤي مل»' ةلمجو . هب مهناييإ مدعك ًاناريإ اهب نونمؤي. الف : ريدنقتلا . فوذحم
 ١ . اهل لح ال ةيردصملا «ام» ةلض اهب

 ' ٠ اونمؤيبأ قلعتم ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم نانمز فرظ : لوأ : ةرم لوأ ©
 ا . ةرسكلاب رورخم هيلا فاضم : ةرم

 ١ نييئاغلا يمض «مه» و اهبارعإ برعتو «بلقنا ىلع واولاب ةفرطعم : مهرذنو ©
 : مهتدتفأ بلقن : ناتلمجلاو . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 امو» مكح يف ناتلخاد «نوئمؤي الا ىلع فطعلا يواوب ناعتفوطعم : مهرذنو

 ١ مهتدتفأ بلقن اّنأ مكرعشي امو نونمؤي ال مهنأ مكرعشي امو ىنعمب «مكرعشي
 مهنايغط يف مهرذن انأ مكرعشي امو مهراصبأو

 1ةمل



 ريمض ( مه ١ و نوهمعيب قلعتم رورجبو راج : نوهمعب مهنايغط نه

 عراضم لعف : نوهمعي . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا

معي# ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو .نونلا توبثب عوفرم
 «نوه

 . لاح بصن لحم يف

 ردع ارتودول ملك كبف للفت 7٠١ مس وو
 ه ن1 515131 ك

 : اننأ . مزاج ريغ طرش فرح : ول . ةيفانعسا : واولا : اًنلّْؤُن اننأ: ولو ©

 لع ينبم لصتم ريمض ؛ان» و . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انلزن . ؛ْنِإ) مسا بصن لحم يف نوكسلا

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هان» و . ائب هلاصتال

 عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهربخو اهمساو «ْنأ» و «ْنأ» ربخ هانلُزن» ةلمحو

 ةكئالملا انليزنت وأ انلازنإ تبث ول : ريدقتلا . تبث هريدقت فوذحم لعفل لعاف
 . اونمآ ام مهيلا

 لع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه و انلزنب قلعتم رورجمو راج : ةكئالملا مهيلإ ©
 هب لوعفم : ةكئالملا . ىلإب رج لحم يف ميما عابشال مضلاب كرح نوكسلا

 . ةحتفلاب بوصنم

 . ختفلا ىلع ينبم ضام لعف : ملك . ةفطاع : واولا : ىتوملا مهملكو ©

 . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مهاو
 ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : ىتوملا . عابشالل مضلاب ميملا تكرحو
 70 رذعتلا اهروهظ نم عنم فلالا

 . «ةكئالملا مهيلإ انلَّزنا ىلع واولاب ةفوطعم : ءيشد لك مهيلع انرشحو «©
 . ةركن هلأل ةنونملا ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ءيش
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 : ىلغ ةبوصنم ةملكلاو . تاعامج : ليقو ؛ ًانايع» ىنعمب وأ ٠ ليبق عج : ًالبق ©
 ا لا . ةتونملا ةحتفلا : اهبصن ةمالعو لاحلا

 : ام . اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : اونمٌؤيل اوناك ام ©

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك . ا لمع ال ةيفان

 ! . ةنقراف فلالاو ا مسا عش لع يف لمح يعل او مالا ةعامجلا

 : عراضم لعف : رج فرح  دوحجلا مال: :اونمؤيل
 : ريمض : واولا . دب يصن داش ملل دب ةرحقم أي بوصتم

 : دوحجلا مال دعب ةرمضملا «نأ» و . ةقراف فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم
 ' رورجملاو راجلاو . دوحجلا مالب رج لح يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو .

 ا ةلمجو . نايإلل نيديرم اوناك ام : ريدقتلاو . ناكل فوذحملا ربخلاب قلعتم

 1 . بارعالا نم اهل لحم ال ةرممضلا ةيرداصللا أ" ةلص «انؤبا

 ٠ ليق هنأك هلجأل لوعفملا وأ فرظلا نم ءانثتبسا ةادأ : الإ : هللا ءاشب نأ '

 لإ اونمؤيل اوناكام وأ هللا ءاشي نأ تقو لإ تالا عيب يف سوبا اوناك ام '

 بوصنم عراضم لعف ءاشي . يردصم بصن فرح ؛ ْنأ . هللا ءاشي نأل ١

 ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . ةحتفلا : هبصن ةمالعو ْنأب !
 و: بارعألا نم امل لحم ال ةيردصملا (ْنأ» ةلص «هللا ءاشي ةلمجو . ةمضلاب

 ردقملا ىتنتسملا ةفاضاب ةفاضالاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت امو نأ . '
0 

 , لغفلاب هبشم فرح : نكل . ةيفانتتسا : واولا : نولهجي مهرثكا نكلو ©
 1 ل مرح لع ةرهاظلا ةيسقلاب بوصنم «نكلا مسا : رثكأ . كاردتسالا ديفي
 1 : نولهجي . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و

 ' عفر لحم يف لصتم ريم : واولاو . نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف

 ..؛نكل» ربخ عفر لحم يف «نولهجي» ةلمجو .لعاف

 دن” ١ ل



 وءرودس رو

 < وع وسار راحو ماس مس هر
 ب نوري 2م | 20

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم مسا : فاكلا . ةفطاع : واولا : انلعج كلذكو ©
 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . فاضم وهو أدتبم عفر

 ضام لعف : انلعج . باطخخ فرح : فاكلاو . دعبلل : ماللا . ةفاضالاب

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم
 ٠ . ريخ عفر لحم يف انلعج» ةلمجو . لعاف عفر لحم

 رورجم هيلإ فاضم : يبن ٠ انلعجب قلعتم رورجبو راج : ًاودع ّيبن لكل ©
 . ةنونملا ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم : اودع . ةنوئملا ةرسكلاب

 ةحتفلاب هلثم بوصنم لوأ هب لوعفم : نيطايش : نجلاو سنإلا نيطايش ©

 . يناثلا لوعفملا ميدقتب «ليعافم» نزو ىلع فرصلا نم عونمم هنأل نوني ملو

 . سنالا ىلع واولاب ةفوطعم : نجلا . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : سنالا

 عراضم لعف :يحوي .لاح بصن لحم يف :ةلمجلا : مهضعب يحوي ©

 و ةمضلاب عوفرم لعاف : ضعب . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه»

 نونو . يحويب قلعتم رورجمو راج : ًارورغ لوقلا فرخز ضعب ىلإ ©
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : فرجز . هيلا فاضملا فذحل مسالا رخآ

 يأ . ةحتفلاب بوصنم لاح : ًارورغ . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : لوقلا
 ًاقلطم ًالوعفم نوكي نأ زوجيو مهنم ًارورغ وأ ةرغ ىلع ًاذخأو مهنم ًاعدخ

 . ًارورغ اورغ يأ ردصملا ىلع

 : ءاش . مزاج ريغ طرش فرح : ول . ةيفانئتسا : واولا : كمر ءاش ولو ©
 : فاكلاو . ةمضلاب عوفرم لعاف : كير . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 ٍضْحال

 دل”



 أ لمع ال ةيفان : ام . امل لحن ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : هولعف ام ©
 ١ : واولا ٠ ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم نضام لعف : هولعف . اهل

 يف مضلا ىلع ينبم لضتم ريمض : ءالاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 : . هب لوعفم بصن لحم

 ينبم «عد» ىنعمب رمأ لعف : رذ . ةيفانثتسا : ء :١ نورتفي امو مهرذف ©

 ريمض «مها و . ليد يرجو هيف تسم ريض لحاشلاو نوجا لما
 ْ واولا : امو .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا

 ريمضلا ىلع فوطعم بصن لحم يف نوكسلا ىلع يتبم لوصوم مسا ةانم» و
 : ريملض : واولاو . نونلا تونبشب عوفرم عراضم لعف“.: نورتفي . (مه»

 وبيو . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نورتفي# ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم

 ١ بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو «اماو .-ةيردبصم «ام» نوكت ذأ نأ

 1 . ممتاتقا حجو مهعد :

 ا رص ا يا را 117

 07 0 :وصرباو ذرل اينوم 4 لة 117
 ياس ل

 5 نور دو مهام

 ' نوكيلو : هريدقت فوذحم ةلمجلا باوجو . ةفطاع :راولا : هيلإ ىغصتلو ©
 ؛ .ركذ ام اهقيقحتو ةروريصلا مال : ماللا .نأ ىلع ًاردع ئبن لكل انلعج كلذ

 : ةمالعو ةرمضم ْنأب بوصنم عراضم لعف «ىغصت» و : ليلعتلا.مال يه وأ

 ' .يغضتب قلعتم رورجيو راج : هيلا .رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن

 علا لع ينم لرصرم مسا : نيل . ةمضلاب عرفرم لعاف : نيذلا ةدئفأ

 ! الأ ةيفان : ل اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : ةرخآلاب نوئمؤي ال

 : 'ؤاولاو . نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف : نونمؤي . ال لمع

 .: نونمؤيب قلعتم رورحجمو راج : ةرخآلاب :  لعاف عفر لحم يف لصتم

 كا ل



 لعفلا بصن ةمالعو اهلثم برعتو «ىغصتلا ىلع واولاب ةفرطعم : هوضريلو ©

 لصتم ريمض ءالاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريضم : واولا . نوثلا فذح
 . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم

 موزجم عراضم لعف :اوفرتقي .رمألا مال: ماللا .ةيفانئتسا :واولا : اوفرتقيلو ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمسف :واولا .نونلا فذح همزج ةمالعو ماللاب

 نل مهف نوبكترم مه ام سئاسدلا هذه نم اوفرتقيلف يأ . ةقراف فلألاو

 ٠ كورضي .

 بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: نوفرتقم مه ام ©
 ٠ أدتبم عفر لحم يف نوكسلا لع ينبم لصفنم عفر ريمض : مه . هب لوعفم

 ضوع نونلاو . ماس ركذم عمج هلأل واولاب عرفرم «مه» ربخ : نوفرتقم
 . لوصوملا ةلص ةلمجلاو . درفملا نيونتلا

 نيدو اعلم بكل 0 1
 ه يارد تكتل السكن

 . ماهفتسا ظفلب راكنإو بيجمت فلأ : فلألا : اًمكح يغتيأ هللا ريغفأ ©

 هرسفي فوذحم لعفب بوصنم هب لوعفم : ريغ .  ةينييزت  ةدئاز : :ءافلا

 :يغتبا .ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم :ةلالجلا ظفل هللا .هدعب روكذملا

 يا ل ا فرم عاضم لعق

 [كح ىنعمب . ةحتفلاب بوصنم لاح وأ زييمت : كح . انأ هريدقت ًابوجو

 ايناث هب ًالوعفم نوكي نأ زوجيو مكنيبو ينيب

 لح يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : وه .ةيفانئتسا : واولا : يذلا وهو »

 . ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا . أدتبم عفر

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : ًالّصفم باتكلا مكيلإ لزنأ ©

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض :لعافلاو . ختفلا ىلع ينبم ضام لعف :لزنأ

 ا #ا



 كرجو . زوكذلا عمج ةمالع ميملاو .كزنأب قلعتم رورجمو راج : مكيلإ . وه
 نم لاح : ًالصفم . ةختفلاب بوصنم هب لوعفم : باتكلا .عابشالل مضلاب

 . ةحتفلاب بوصنم باتكلا

 لوصوم مسا : نيذلا . ةيفانعسا : واولا : باتكلا مهانيتآ نيذلاو ©
 نوكبملا ىلع ينبم ضام لعف : انيتآ . ًأدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم
 و . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريم ءان» و . ائب هلاصتال
 لم يول يشارك رح ةركسلا لع بم نيالا حض «مه

 . ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : باتكلا .. لوأ هب لوعفم بصن
 . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص 6باتكلا مهانيتآ»

 | لح يف لصتم ريمض : راو وتلا تيب يفرم اضم لعف نوملعي ©

 ' لضم ريمض: ءالاو . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرج : نأ : لزنم هنأ ©

 . ةمضلاب عوفرم اهربخ : لزنم . « نأ ' مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم
 نوملعي :ريدقتب «ملعيا يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب اهدعب امو «ْنأ» و

 . هليزنت
 : لضتم ريمض : فاكلاو . لزنمب قلعتم رورجمو راج : قحلاب كير نم ©

 ؛ لاجنب قلغتم رورجمو راج : قحاب ٠ ةفاضالاب رج لحم :يف حتفلا ىلع ينبم

 + قحاب ًاسبلتم ًاليزنت لزنم : يلع قولع ردصل ةاسي رف با نأ

 ؛ عراشم لعق : ننوكت .ةمزاج ةيهان : ال. ةيفائثتسا : ٠:١ ٌنئوكت الف ©

 1 ا ف لع يب صا
 ٠ لجم يف لصتم ريمض ::واولاو . ةليقثلا ديكوتلا نونب ةلاصتا نونلا فذح

 0 . اهل لحم ال : ةليقثلا ديكرتلا نونو «نوكت» مسا عفر

 رجأ ةمالعو «نوكت» ربخب قلعتم بصن لحم يف رورجمو راج: نيرتمملا نم © .

 :. هرفملا نيونت نع ضوع نونلاو . ملاس ركذم عمج هنأل : ءايلا : مسالا

 غال



 ٠١ ريفا قئلاوفو ويركب كوسا: ةكرشلا ©
 0 يا ١ ا: كيب ةملك تشو

 هرخآ يف ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم لعاف : ةملك . ةنكاسلا ثينأتلا ءات : ءاتلاو

 فاكلاو .ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم :«كبر»و .فاضم وهو

 . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 . ةنونملا ةحتتفلاب بوصنم لاح : ًاقدص : هتاملكل لّدبم ال ًالدعو ًاقدص «
 لمعت سنجلل ةيثاث ال . اهلثم برعتو ًاقدص ىلع واولاب ةفوطعم : ًالدعو

 اج : هتالكل .بصن لح يف حتفلا لع ينبم ال» مسا : لذبم .نإ) لمع

 ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلو . ًابوجو فوذحملا الا ربخب قلعتم رورجيو
 . هتايلكل نئاك فرحم ال : ريدقتب . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا

 ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض :وه .ةيفانثتسا :واولا : ميلعلا عيمسلا وهو ©
 .ةمضلاب ناعوفرم أدتبملل ناريخ :ميلعلا عيمسلا .أدتبم عفر لحم يف حتفلا

 اوم ل اذ نيرمين ١١١ 2 و ال م 2 لو !
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 : عطت . متاج طرش فرح : ْنِإ . ةيفانتسا : ءاولا : رثكأ عطت ّْنِإو ©
 ءايلا تفذحو هرخخآ نوكس همزج ةمالعو ْنإب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف
 بوصنم هب لوعفم :رثكأ تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض هلعافو ًافيفخت

 . ةحتفلاب

 عا

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم : ضرألا يف نم ©
 . ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم رورجمو راج : ضرألا يف . ةفاضالاب
 «ضرألا يف رقتسا» ةلمجو .ضرألا يف رقتسا وأ رقتسم وأ نئاك نم ريدقتلاو

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص



 ! هقازجو طرشلا باوج عراضم لعف : الضي : هللا ليمس نع كوّلضي ©
 واولا .. :ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح : همزج ةمالعو ْنإب موزجم

 | حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فلألاو . لعاف عفر لحب يف لصتم ريمض
 هللا . نوّلضيب قلعتم رورجمو راج : ليبس نع . هب لوعفم بصن لحن يف
 ' نع كولضي» ةلمجو . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل

 . بارغالا نم اهل لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج ؛هللا ليبس

 الأ لمع :ال ةيفان «ام3 :ىنعمب ب ةلمهم ةليقفلا نإ! نم. ةففحم : نوعيبتي ْنا ©

 . لعاف عفر لحم يف ريمض :واولا .نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف :نوعبتي
  ىتثتسم :.نظلا . عطقنم انه سالو ءاثتسا يأ الإ : ْنِإو نظلا ًالإ »

 ْ ..ْنِإ ىلع واولاب ةفرطعم : ْنِإو . ةحتفلاب بوصنم ًالإب

 ع لع قاطركسا لع نس لعشم رمش م قوصرخي الا مه

 ١ «؟نوعبتي» ابارعإ برعت .: نوصرخي . ال لمع ال رصح ةادأ ::آلإ . أدتبم

 3 نوبذاك الإ مه امو «و : ريدقتب ؟مه» ربخ عفر لح يف «نوصرخخي الإ" ةلمجو

 نر و داغأوه نو

 ١ ١ النا يسع ه كيرَّدِإ |
 » وه كير نإ ١  0اهمسا : :كب '

 لح يف تقلا ىلع ينبم لصتم ريم : فاكلاو . ةحتتفلاب ميظعتلل برصنم

 ٠ ٠ أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : وه . ةفاضالاب رج

 . نزؤ لع فرصلا نم عرنم هنأل نوني لو ةمضلاب عوفرم ةره» ربخ : ملعأ ©
  ذوجيو 'ذإ) ريخ عفر لخ يف ؛ملعأ وه# ةينسالا ةلمجلاو . ليضفتلا «لعفأ»

 ا , 4نال رخ خخ ؛ملعأ) وهل لحم ال لصف ريمض ؟وه) نوكت نأ

 لحن يف نركسلا لع ينبم لوصوم مسا ::نم : هليبس نع لضي نم ©
 ا

 : نع. بارمالا نم اهب لال لوصولا ةلص لضيل ةلمجو . وه ند
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 يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو . لضيب قلعتم رورجمو راج : هليبس
 . هيلا فاضم رج لع

 برعتو ىلوألا «ملعأ وه» ىلع واولاب ةفرطعم : نيدتهملاب ملعأ وهو ©
 هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو ملعأب قلعتم رورجمو راج : نيدتهملاب . اهبارعإ

 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج

 © نضر وك قارس ج1
 هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اولك .ةيفانئتسا :ءافلا : اولكف ©

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض :واولا .ةسمخلا لاعفألا نم

 مسا 4 ام »و رج فرح ؛ ْنِم ؛ نم ةنوكم :امم : هيلع هللا مسا ركذ امم ©

 ينبم ضام لعف : ركذ . نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم 1
 فاضم :هللا .ةمضلاب عوفرم لعاف بئان :مسا . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل

 قلعتم رورجمو راج وهو هحبذ ىلع يأ :هيلع . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا

 نال فوذحم ؛اولكا لوعفمو .اولكب قلعتم ؛امث» رورجملاو راجلاو .ركذب
 لحم ال لوصوملا ةلص «هيلع هللا مسا ركذ» ةلمجو . هيلع ةلاد ةيضيعبتلا «نم»

 . بارعإلا نم امل

 ىلع ينبم صقان ضام لعف :متنك .مزناج طرش فرح: نإ:  متثك نإ ©
 :ءاتلا . نإب مزج لحم يف طرشلا لعف كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 عمج ةمالع ميملاو «ناك» مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمبض

 . روكذلا

 ينبم لصتم ريمض : ءاحلاو . نينمؤمب قلعتم رورجمو راج : نيثمؤم هتاياي ©

 هّنأل ءايلاب بوصنم «ناك» ربخ :نينمؤم .ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع

 فوذحم طرشلا باوجو .درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم غمج
 . هيلع هللا مسا ركذ ام اولكف نينمؤم هتايآب متنك نإ :ريدقتب هانعم مدقتل

 لالا



 زلط ا 14
 ١ هم دووم كورِإْزع 8 وى ظر

 + يقرر ناار ادأ ل فيك ةاننل
 لع يف نوكسلا لع ينم ماهفتسا مسا : ام . ةيفانتسا : والا : مكلامو

 ,رورجملاو راججاو . روكذلا عمج ةمالع ميلاو رورجمو راج :'مكل . ًادتبم عفر
 : لح يف هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو ؟ مكل ضرغ أو : ىن ىنعمب أدتبملا ربخب قلعتم

 : . نيلكآ ريغ ىنعمب لاح بصن

 لمع ل ةيفاث هال» و يردصم بصن فرح هذأ» نم ةلوكم : لأ: اولكأت ال ©

 ْ :واؤلا ٠ نؤونلا فذح هبصن ةمالعو ْنأِب بوصنم عراضم :لعف : اولكأت . اهل

 .ردصم ليوأتب اهالت امو ْنأو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لجم يف لصتم ريمض

 : اوجرحست نأ يف يأ اولكأت ال نأ يف : ريدقتب . ردقم رج فرحب رج لحم يف

 ْ .. لكأ نع

 ' ةلمحو . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف اهبارعإ قبس : هيلع هللا مسا ركذ امم©

 : . ا لحم ال « نأ» ةلص اولكأت ال»

 لعف.: لصف . قيقحت فرح : دق . ةفطاع : واولا : آم مكل لصف دقو ©
 , . وه : هريدقت ًالوج هيف تتسم ريحض لعافلو . حتفلا ىلع ينيم ناس

 | مسأ: . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . لصفب لصفب قلعتنم رورجمو راج : مكل

 ها . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 لّصف١ بارعإ برعت لوصوملا ةلص مكيلع مرح : ام الإ مكيلع مرح ©

 ' ًالإب ىنثكتسم بصن لح يف لوصوم مسا : ام . ءاتكتسا ةادأ : .٠ «مكل

 : هب لوجفم هلأل لحملا بوصنم وهو فوذحم ريمض لوصوملا : دئاعلاو
 . همرح : ريدقتلا

 . لاصنال نوكسلا ىلع ينبم لرهجملل ينبم ضام لعف هيلإ متررطضا ©
 | عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلاو . كرتحتملا عفرلا ريمسضب
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 متررطضاب قلعتم رورجمو راج : هيلا . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف بئان
 . لوصوملا ةلص ةلمجلاو

 هبشم ديكرتو بصن فرح : ّنِإ . ةفطاع : واولا : نولضيل ًاريثك ّنِإو ©
 . سانلا نم ًاريثك يأ ةحتفلاب بوصنم ّنِإ) مسا :ًاريثك . لعفلاب
 . نوتلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوُلضي . ةقلحزم : ماللا :نولضيل
 : هريدقت فوذحم هلوعفمو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو

 . «َنِإ) ربخ عفر لحم يف «ءالهجلا نوّلضيل» ةلمجو . ءالهجلا نولضيل

 نيبئاغلا ريمض «مه» و نولضيب قلعتم رورجمو راج : ملع ريغي مهئاوهأب ©:

 نولضيب قلعتم رورجيو راج : ريغب . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : «ملع»و .

 بوصنم اهمسا :بر .لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح: نإ: وه كبر ْنإ ©
 وه . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : فاكلاو . ةحتفلاب ميظعتلل

 . ؟ملعأ» هربخو أدتبم عفر لحم يف نوكي نأ زوجيو هل لحم ال لصف ريمض

 فرصلا نم عونمم هنأل نوني لو ةمضلاب عوفرم «ْنإ» ربخ : نيدتعملاب ملعأ ©

 رج ةمالعو ملعأب قلعتم رورجمو راج : نيدتعملاب . ليضفتلا .- لعفأ  نزو ىلع
 مسالا يف نيونتلا نع ضوع : نونلاو .ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا

 . درفملا

 اع نورس م 00
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0 2 

 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اورذ . ةيفانثتسا : واولا : اورذو ©
 . لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم 1

 : مثإلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : رماظ : هنطابو مثإلا رهاظ ل

 : ءاهلاو . رهاظ ىلع واولاب ةفوطعم : هتطابو . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم
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 ..اوكرتاو وأ.اوعدو ىنعمب ةفابضالاب رج' لح يف مضلا .ىلع ينبم لصتم ريمض

 .. لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ: مثإلا نويسكي نيذلا ّنِإ ©
 . 1: نوبسكي!> «نإ) مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا
 عفر لحم يف لصتم ريمض : 'واولاو . نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف
 :ةلص ؛مثإلا نوبسكي» ةلمجو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفنم : مثإلا .لعاف

 | . امل لحم ال لوصوملا

 لعف : نوزمي . بيرقلل  لابقتسا - فيوست فرح : 'نيسلا : نوزجيس ©
 !لحم يف لضتم ريمض : واولاو . نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم
 . | . «نإ» ربخ عفر لحم يف «نوزجيس» ةلمجو . لعاف بئان عفر

 لع يئنبم لوصوم مسا: : ام ."نوزجييب قلعتم رورجمو راج : اوناك امي ©

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوناك . ءايلاب ردج لحم يف نوكسلا
 . ةقراف فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا

 . لوصوملا ةلص ؛نونفرتقي اوناك» ةلمجو

 ': واولاو . نونلا توبثي عرفرم عياضم لعف : نوبكتري ىنعمب : نوفرتقي ©
 هنأل,بوصنم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو . لعاف عفر لحم :يف لصتم ريمض
 . هنوبكتري اوناك ام ءازج نولانيس :ىنعمب هنوفرتقي : ريدقتلا . هب لوعفم

 ق1 كم مر 2 2 -_

 نقلنا قننل داو تلاعب
 . © نورك مك )روم نود دم هبايلؤأ لإ نوح ' دعم ستي جا وق د11 7| 0 روز هسا د وا

 لعف :: اولكأت . ةمزاج ةيهان : ال . ةيفانعتسا : واولا : امم اولكأت الو «©

 لحم يف لضتف ريمض : واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم عراضم
 مسا ام »و رج فرح «نم» نم هنوكم :.امث . ةقراف فلألاو لعاف عفر

 0 . نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع .ينبم لوضوم
 فرخ : مل . اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : هيلع هللا مسا ركذي مل ©

 د”



 ةمالعو ملب موزجم لوهجملل ينبم عراضم لعف : ركذي . بلقو مزجو يفن

 لعاف بئان : مسا . نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح هرخآ نوكس همزج

 راج : هيلع . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا . ةمضلاب عوفرم

 . اولكأتب قلعتم «امبو» . ركذيب قلعتم رورجمو

 . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ّنِإ . ةيفانتسا : واولا : قسفل هنإ و ©

 : قسفل . نإ ١ مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو

 جورخ ىنعمب . ةمضلاب عوفرم «نإ» ريخ : قسف . ديكوتلل ةقلحزم :ماللا
 . ةعاطلا نع

 .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : َّنِإ . ةفطاع :راولا : نيطايشلا ناو ©
 . ةحتفلاب بوصنم ؛ْنإ) مسا : نيطايشلا

 واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف :نوحوي .ةقلحزم :ماللا : نوحويل ©

 . ؟نإ) ربخ عفر لحم يف :ةلمجلاو .لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض

 ينبم نيبئاغلا ريمض « مه 2 و . نوحويب قلعتم رورجيو راج : مهئايلوأ ىلإ ©
 . هيلإ فاضم رج لح يف نوكسلا ىلع

 عراضم لعف : مكولداجي . رج فرح ليلعتلا مال : ماللا : مكولداجيل ©

 ريمض : واولا . نونلا فذح هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم

 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . لعاف عفر لحم يف لصتم

 اهالث امو ةرمضملا ؟نأا» و . روكذلا عمج ةمالع ميملاو .٠ هب لوعفم بصن

 . نوحويب قلعتم رورجملاو راجلاو ليلعتلا مالب رج لحم يف ردصم ليوأتب
 . بارعالا نم ال لحم ال ةرمضملا «نأ» ةلص «مكولداجيلا ةلمحو

 : تعطأ . مزاج طرش فرح : نإ . ةيفانثتسا : واولا : مهومتعطأ ْنِإو ©
 يف كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم طرشلا لعف ضام لعف

 لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا . نإب مزج لحم

 ا/مهلو . عمجلل ميملا نأ ةفرعلو عابشالل : واولا .روكذلا عمج ةمالع ميملاو
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 اه لع ال ءانثاب نرتقم ريغ مناج طش باوج ةلمدلا نوكرشمل مكنإ ©
 .. لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ .مهلثم نوكرشمل نذإ مكنإ :ريدقتب

 ةمالغ ميمو © َّنإ) مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :فاكلا
 « نإ ربخ : نوكرشم .  ةقلحزم  ديكوتلل ماللا. : نيكرشمل .روكذلا عمج

 يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضو نونلاو ماس ركذم عمج هلأل واولاب عوفرم
 1 . درفملا مسالا

1 0 

 دكربئأذ ذب ىثكارو لل اعحك 5222-62 21

 نايل كن لكبر عرار جاور

 مالا . ل لعال ماهفتسا فرح : نما: اقيم ناك نم وأ ©
 نضام :لعف :: ناك . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم
 ال : هر لج هيف رتسم ريعسغ : اهمسأو عقفلا لع يببم صقان
 تيم ناك» ةلمجو . ةحتفلاب بوصنم: «ناك) ربخ : اقيم. "نما ىلع دوعي

 ْ . اهل لخت ال لوصوملا ةلص

 نوكنلا ىلع ينبم ضاَم لعف : انييحأ . ةيفانعسا :!ءافلا : هاثييحأف ©
 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هان» و . انب هلاصتال

 . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو

 ها يري هس ل ب سس نسي روق ل لعجو *

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : . انلعجب قلعتم رورجو راج : هل

 . ًاروتل - تع - ةفص بصن لحم يف :ةلمجلا : سانلا يف هب يشمي ©

 : لمافلاو ٠ لقتلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمسفلاب عوفرس عواضس لعف : : يثمي

 يف .يشميب قلعتم رورجمو راج : . وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 1 . يشمي لعاف نم ةقوذع لاحب قلعتم رورجبو رانج : سانلا

 د35



 . تاملظلا يف : هلرق يهو هذه هتفص نمك يأ : تاملظلا يف هلثم ْنمك ©
 نوكسلا ىلع يئبم لوصوم مسا : نم . هيبشتلل رج فرح : فاكلا : نمك

 ادتبم : هلثم .. «ْنَم» أدتبملا ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو فاكلاب رج لحم يف
 .ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :ءاهلاو . .ةمضلاب عوفرم

 يف هلثم» ةيمسالا ةلمجلاو «هلثم# ربخب قلعتم رورجمو راج : تاللظلا يف

 .٠ بارعالا نم اه لحم ال لوصوملا ةلص «تايلظلا

 : همسأو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : سيل : اهنم جراخب سيل ©

 سيل تاملظلا يف وه ىنعمب يأ . وه : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض

 ًاظفل اظفل رورجم مسا : جراخ . دئاز رج فرح ءابلا : جراخب . اهنم جراخب

 ةلمجو . جراخب قلعتم رورجمو راج : اهنم . «سيل» ربخ هنأل ًالحتم بوصنم

 . لاح بصن لحم يف «اهنم جراخب سيل»

 يف «لثما ىنعمب حتفلا ىلع ينبم مسا : فاكلا : نيرفاكلل نّدز كلذك ©

 . فاكلاب رج لح يف نوكسلا لع بم ناشا مسا ؛ 15 . ادعي لع

 لوهجملل ينبم ضام لعف : نيز . باطخ فرح فاكلاو .دعبلل : ماللا

 . نيزب قلعتم رورجمو راج : نيرفاكلل . حتفلا ىلع ينبم

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: نولمعب اوثاك ام ©
 . «كلذك١ ربخ عفر لحم يف «لعافلا بئان عم نيز» ةلمجو . لعاف بئان

 واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك

 عوفرم عراضم لعف : نولمعي . « ناك » مسا عفر لحم يف لصتم ريمض
 «نولمعي# ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو . نونلا توبشي

 اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نولمعي اوناك#:ةلمجو . «ناك# ربخ بصن لحم يف
 يأ . هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو

 . هنولمعي

 ل ”آ# ا
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 .حتفلا ىلع ينبم مسا : فاكلا : كلذك . ةفطاع : 00 انلعج كلذكو ©

 رج لحم يف نوكسلا ىكنع ينبم ةراشا مسا : ٠ ادهم عفر لح يف
 : ضام لعف : انلعج . ياك فرع: كاكاو : ماللا .ةفاضالاب

 لمع يف نوكسلا لع ينبم لستم ريمض ةاناو ب هلاصنال كوكا ىلع ينبم
 . أدتبملا ربخ عفر لحم يف «انلعج# ةلمجو . لعاف عفر

 . :١ ةيرق . ,انلعجب قلعتم رورجيو راج : اهيمرجم رباكأ ةيرق لك ْف ©
 :؛ بوصنم هب لوعفم : رباكأ . ةركن هنأل ةنوثملا ةرسكلاب زورجم هيلا فاضم
 ' عمج هنأل ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : اهيمرجم . ةحتفلاب
 ' يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض (اهاو .ةفاضالل هنون تفذحو ملاس ركذم

 ٠ . ةفاضالاب رج لحم
 ' لعتف : اوركمي . رج فرح «يكا مال  ليلعتلل : ماللا: اهيف اوركميل © .

 ؤاولا .:نوثلا فذح هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم

 «نأةو . اوركميب قلعتم رورجيو راج :اهيف .لعاف :عفر لحم يف لصتم ريمض
 قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحب يف ردصم ليوأتب | اهالت امو ةرمضملا
 . 6 لعل ةردصلا هلا بس اين طرت همي اجب

 ٠ ! لعف : نؤركمي . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع : واولا : نوركمي امو ©

 ٠ ا مق لع يف لستم دحض داود + ولا ترب علو عاشس
 ' ىنعتسملاو ءانثتسا وأ ال لمع ال رصح ةادأ : نورعشي امو مهسفنأب الإ ©

 . ىتثئسملاب وأ نوركميب قلعتم نورجبو راج : سفنأب . ىنغملا هيلع لد فوذحم
 ٠ : نورعشي امو . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛مه» و .' فوذحملا

 . ؟نوركمي «امو» بارعإ برعت

 ه7”



 هسا لمَ 3 اس را دكت ءَجاَوإَو 0

 دس عصام ناصع 277 روس ب[

 ل ا 66 ديد ُباَدعَوِْمأ

 نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : اذإ : ةفطاع : واولا : ةيآ مهتءاج اذإو ©

 صضام لعف : تءاج . هباوجب بوصنم هطرثل ضفاخ ةمزاج ريغ طرش ةادأ

 ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و ةنكاسلا ثينأتلا ءات : ءاتلاو . حتفلا ىلع ينبم

 .ةمضلاب عوفرم لعاف : «ةيأدو .مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 .هيلا فاضم رج لحم يف «ةيأ مهتءاج» ةلمجو

 لصتم ريمض :واولا .ةعابجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق ©

 ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلاو « ةقراف فلألاو . لعاف عفر لحم يف 1

 . بارعالا نم امل لحم

 :نل .«لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف : اهدعب امو ةلمجلا : نمؤت نل ©:

 ةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف : نمؤت . لابقتساو بصنو يفن فرح
 . نحن هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض : لعافلاو . ةحتفلا هبصن

 لوهجملل ينبم عراضم لعف : ىتؤن . رجو ةياغ فرح : ىتؤن ىتح ©

 فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو «ىتحا دعب ةرمضم نأب بوصنم

 راجلاو . نحن هريدقت ًابوجو هيف زتتسم ريمض : لعافلا بئانو . رذعتلل

 ٍيقوأ ام لثم اننايتإ ىتح نمؤن نل : ريدقتلاو «نمؤن» لعفب قلعتم رورجملاو
 ًارورجي «اهدعب امو نأ» نم لوؤملا ردصملا وه انه رورجملاو راجللا . هلل لسر
 . بارعالا نم اهل لحم ال ةرمضملا «ْنِإ) ةلص «ىتؤن» ةلمجو . ىتحب

 مسا : ام . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لثم : هللا لسر يتوأ ام لثم © :

 ينبم ضام لعف : يتوأ . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم 1

 كرا نك



 اظفل هللا . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : لسر . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل
 :ةلص «لسرلا يتوأ» ةلمجو . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا

 : اهالت امو اما و ةيردصم انه «ام نوكت نأ زوجيو .. اهل لحم ال لوصوملا
 . ةفاضالاب رج لع يف ردصم لييوأتب

 أدتبملا ربخخ :. ملعأ . ةمضضلاب ميظعتلل فرم أدتبم : ةلالخلا ف : ملعأ ثلا ©
 . «لعفأ» نزو ىلع فرصلا نم عونمم هنأل نوني ملو ًاضي يأ ةمضلاب عوفرم

 . بارعالا نم اه لحم ال مهيلع راكنإلل فتأتسم مالك: ةيمسالا ةلمجلاو

 انه وهو مضلا ىلع ينبم ناكم فرظ : ثيح : هتلاسر لعجي ثيح ©
 يذلا ردقملا لعفلا هلماعل بصن لحم يف هب لوعفم وه لب ؟يفا ىنعم ىلع سيل

 ,يف ملعي هللا نأ ىنعمب هتلاسر لعجي ثيح ملعي : ريدقتب يأ « ملعأ» هيلع لد
 عرابضم لغف : لعجي . .هنم ةلاسرلا عضول قحتسملا يأ هتلإسر عضي ناكم يأ
 : ةتلاسر . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو ٠ ةمضفلاب عوفرم
 لحم. يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم
 . ةفاضالاب رج لحم يف «هتلاسر لعجي» ةلمجو . ةفاضالاب رج

 . - بيرقلل لابقتسا فرح  فيوستلل نيسلا : اومرجأ نيذلا بيصيس ©
 ' ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : بيصي
 ةلمجو «اولاق» بارعإ برعت : اومرجأ . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا
 : . اهل لحم ال لوضوملا ةلص «اومرجأل

 ناككم فرظ : دنع . ةمضلاب عوفرم لعاف « لذ  ىنعمي : هللا دنع راغص ©
 :ةرسكلاب ميظعتلل رورج هيلا فاضم :هللا .راغصب قلعتم ةحتفلاب بوصنم

 :ديدش' .' ةمضلاب هلثم ةعوفرم ةراغص» ىلع واولاب ةفوطعم : ديدش باذعو ©
 . ًاضيأ ةمضلاب ةعوفرم باذعل - تنعن - ةفص

 لوضوم مسا : ام ٠ بيصيب قلعتم رورجيو راج : نوركمي اوناك امب ©
 : ىلغ ينبم صقان ضام لعف : اوناك . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةنعامجلا واوب هلاصتال مضلا

 ل 1-



 ريمض واولاو . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوركمي . ةقراف فلألاو

 . «ناكا ربخ بصن لحم يف «نوركمي» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم
 . لوصوملا ةلص «نوركمي اوناك» ةلمجو

 و دلاوغلإ
 سادي سوسن ميدو ألام نم ١ ١

 سرهيد هاو كَل عع َعيئزَع
 ها 2 ا
 82 نونا ندا

 نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانعتسا ءافلا : هللا درب نمف ©

 ةمالعو نمب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : 0
 . ًافيفخت هؤاي تفذحو نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب ا هرخآ نوكس :

 :هباوجو طرشلا لعف اتلمجو .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف :ةلالجلا طفل هلا هللا

 . «نم» ريخ عفر لحم يف
 ْنأب .بوصنم عراضم لعف .: هيدهب . يردصم بصن فرح : نأ : هيدهي نأ ©

 : ءاحملا . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض :لعافلاو .ةحتفلا هبصن ةمالعو :

 اهالت امو نأو . هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 ةلمجو . هتياده هللا دري نم : ريدقتب هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب
 . بارعالا نم امل لحم ال ةيردصملا « ْنأ» ةلص ؛هيدهي)

 قازجو طرشلا باوج عراضم لعف : حرشي : مالسؤإلل هردص حرشي ©

 ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو . هرخآ نوكس همزج ةمالعو نمب موزجم ْ
 ينبم لضتم ريمض ؛ ءاهلاو .ةحتفلاب بصنم هب لوعفم : هردص .وه هريدقت

 يأ حرشيب قلعتم رورجمو راج : مالسالل . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع
 . هيلا فاضملا يقبو فاضملا فذحو . مالسالا لوبقل

 هللا دري نم ىلع واولاب ةفطعم : هردص لعجي هلضي نأ دري نمو ©

 رتتسم ريمض «دري) لعفلا لعافو . اهبارعإ برعتو «هردص حرشي هيدهي نأ

 كك



 ' .'. بوه هريدقت ًازاوج هيف

 : ًاجرح ٠ ةنونملا ةحتفلاب بوصنم ٍناث هب لوعفم : ًاقيض : ًاجرح ًاقّيض ©

 : . ًاضيأ ةنونملا ةحتفلاب ةبوصنم ردصملل ةفص

 , ةفاك : (منأكف ٠ ةدئاز امو هيبشتلا ديفت : نأك : ءامسلا يف دعصي .امنأك ©

 . عوفرم عراضم لعف :داصلاب ءاتلا تمغدأف دعصتي ةلصأ : دعصي .ةفوفكمو

 رورجمو راج : ءامسلا يف .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب

 : ' . دعصيب قلعتم

 اذ . أدتبم عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم مسا : فاكلا : هللا لعجي كلذك © .

 فاكلاو دعبلل : ماللا . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبصم ةراشا مسا

 : ةلالجلا ظفل هللا . ةمضلاب عرفرم عراضم لعف : لغجي . .باطخ فرح

 انتا ريخ عقر لع يف هلا لعبت ةلجو . ةمصفلاب ميظعتلل عيفرم لعاف

 ْ كلذ لثم هللا لعجي يأ . بضن لحم يف فاكلا نوكي نأ زوجيو

 .رج فرخ :ىلع :ةحتفلاب .بوصنم هب لوعفم : نيذلا ىلع سجرلا ©

 ' روزججملاو راجلاو .ىلعب رج لحم يف حتسلا ىلع ينبم لوصوبم مسا :نيذلا
 يف.فاكلا برعت نأ زوجيو  باذعلا سجرلا نم ةفوذحم لاحب قلغتم

 ؛ هرسفي ردقم لعفل هب ًاليعفم نصن لحم يف «لثم» ىنتعمب ب «مسا» كلذك

 ' ردنصلا كلذ لثم :لعجيو سجرلا هللا لعجو :ريدقتب يأ هدعب روكذملا

 0 . قيضلا

 , . اهل لمعال ةيفان : ال . اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : نوئَمّؤي ال ©
 لح ف لستم مم :.واولاو . نونلا توبثب فرم عراضم لعف : نونمؤي
 : : .. لعاق عفر

 1 ه نلاورشتلا 15 اريك 7“
 ل ل اع يح بدال: اقيقتسم كير طارص اذهو ©
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 ينبم لصتم ريمض : فاكلاو . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : كبر

 . ةحتفلاب ةبوصنم ةدكؤم لاح : [يقتسم . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع

 ىلع ينبم ضام لعف : انلصف . قيقحت فرح : دق : تابآلا انلّصف دق ©

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هانا و . انب هلاصتال نوكسلا

 قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : تايآلا . لعاف

 . ملاسلا ثنؤملا عمجب

 «نوركذتي» هلصأ : نوركذي . انلصفب قلعتم رورو راج : نوركذي موقل © .
 ريمض : واولاو نوتلا توبثب عوفرم عراضم لعف : لاذلاب ءاتلا تمغدأف

 - تعن  ةفص رج لحم يف «(نوركذي» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم

 . موقل

 ىلع ينبم نييئاغلا ريمض «؛مه» و . رج فرح : ماللا : مالسلا راد مهل ©

 : راد . مدقم ريخب قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب رج لحم يف نوكسلا

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : مالسلا . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم

 . ربخلاب قلعتم ةحتفلاب ةيفرظلا لع بوصنم ناكم فرظ : دنع : مهبر دنع ©

 ىلع ينبم نيبئاخلا ريمض «مه» و ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : بر
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : وه . ةيفانئتسا : واولا : مهيلووهو ©

 يف لصتم ريمض «مه) و . ةمضلاب عوفرم ةوه» ربخ : يلو . أدتبم عفر لح
 . ةفاضالاب رج لحم

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك .:ءابلاب رج لح
 ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعاهجلا

 . اه لحم ال لوصوملا ةلص «نولمعي اؤناك»

 © نكذب موفد ِهَي ديوك ء١ 707
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 لحم يف للصتم ريمض : واولاو نونلا توبثب عرفرم عراضم لعف : نولمعي ©
 لونصوملا ىلا دئاعلاو «ناك» ربخ بصن لح يف «نولمعي» ةلمجو . لعاف عفر

 ْ . هنولمعي : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم ًاراصتخا فوذحم

 م 51 5 م ةم تس و 5 0 200 1

 مُصْقاَيو أل ناو فرك مار نجار عي أهم 0 هوو
 ' كل أى ضرب فش يري 5 ٠ ل تمل 2 يكل و

 . 0ميِعا حدب َئاْهَم امة[بفَنلَح مورا

 لع ا لرش : عب ةياحسا : وز: اعيمج مهورشحي مويو ©

 ةمالعو فوذحملا لعفلاب لوقلا ىلع بوصنم وأ ركذا : هريدقت فوذحع لعفب

 ريمض : :لعافلاو . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : رشحي . ةحتفلا هبصن

 . نركسلا لع ينبم نيبلاغلا ريمض ؟مها و 1 ره : هريدقت ًالوج هيف رتتسم

 ٍإ ٠ ..هيلا فاضم رج لح يف

 . ريددقتب «لوقلا لوقم» هب لوعغم بصن لحم يف : ةلمجلا : نجلا رشعم اي ©

 . ةحتفلاب بوصنم فاضم ىدانم : رشعم ٠ .ءادئ ةادأ : اي . نجلا رشعم يدانأ

 , شعم اي.مهل انلق مهرشحن موي :ريدقتلاو .٠ ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : نجلا

 . نجلا

 ' لوقيد هب لوعفم بصن لح يف : لرقلا : سشإلا نم مترثكتسا دق ©

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : مترثكتسا . قيقحت فرح : دق «لوقلا
 ١ ل نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض : ءاتلاو . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال

 ' رورجمو راج : سنإلا يم . روكذلا عمج ةمالع ميملاو: . لعاف عفر لح يف
 فاضملا فوذحم : سثإلا ةبحاصم نم مترثكأ دقل ريدقتب مترثكتساب قلغتم

 1 ' . هيلا فاضملا يقبو

 تا



 ْينبَم ضام لعف : لاق . ةفطاع : واولا : سئإلا نم مهؤايلوأ لاقو ©
 ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و . ةمضلاب عوفرم لعاف : ءانيلوأ . حتفلا ىلع '

 لاحب قاعتم رورجمو راج : سنإلا نم ..ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع
 ١ . «مهءايلوأ» نم ةفوذحم

 ةفوذحم ءادئ ةادأب ىدانم مسا : بر : ضعببي انضعي عتمتسا انّبر ©

 ينبم لصتتم ريمض «اناو . ةحتفلاب بوصنم فاضم ىدانم وهو .اي اهريدقت
 . حتفلا ىلع ينبم يضام لعف : عتمتسا . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 - نيملكتملا ريمض  لصتم ريمض (« ان ١ و . ةمضلاب عوفرم لعاف : انضعب

 مسالا نونو عتمشساب قلعتم رورو راج : صضعبب ةفاضالاب رج لحم يف

 . ةفاضالا نع هعاطقنال

 ىلع ينبم ضام لعف : انغلب . ةفطاع : واولا : يذلا انلجأ انغليو ©

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض « ان ١ و . ائب هلاصتال نوكسلا
 ىلع ينبم لصتم ريمض «ان و . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : انلجأ . لعاف
 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 ' . ثعبلا يأ . لجألل  تعن - ةفص بصن ل |

 ىلع ينبم ضام لعف : تلجأ . لوصوملا ةلص : ةلمجلا : انل تلّجأ ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض : . كرحتلا عقرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا
 مل تلج قلع ورب راج: انل . لعاف عفر لحم يف حتفلا
 . هتلجأ يأ . هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم وهو فوذحم ريمضلا

 ريمض : لعافلاو . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق: مكاوثم رانلا لاق ©
 هريخ : مكاوثم . ةمضلاب عوفرم أدتبم : رانلا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 ىلع ينبم.لصتم ريمض : فاكلا . رذغتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم
 زانلا» ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ٠ ةفاضالاب رج لحم يف مضلا

 .  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف 'مكاوثم
 ضوع نونلاو . لاس ركذم عمج هنأل ءايلاب برصنم لاح : اهيف نيدلاخ ©

 . نيادلاخب قلعتم رورجبو راج : اهيف . درفملا نيونت نع
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 ! نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ءانتسا ةاذأ : الإ : هللا ءاشن ام الإ ©

 ىتثتسملا نوكي نا زوجي يأ ًاعطقنم ءاتثتسا يأ . الاب ىتثتسم بصن لح يف

 نمزلاا باذع ىلا رانلا باذع نم اهيف نولقتي يتلا تاقرالا آلا : يأ ًامدقم
 .آلإ نبأ مكاوثم راثلا ': ريدقت ىلع وا باذعلا ةدايز نم ءاش ام الإ ىنعمب وا
 لعاف, : ةلالجلا ظفل هللا . حتتفلا ىلع ينبم ضام لعف ؛ ءاش . مكلهمأ ام

 : . .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم

 :٠ بو .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح: نا : ميلع ميكح كبر نإ ©

 .حيفلا ىلع يثبم لصتم ريمض «فاكلا#و .ةمضلاب ميظعتلل بوصنم هلال مسا
 :ميلع“. ةنونملا ةمضلاب عوفرم « نإ» ريب : ميكح . هيلا فاضم رج لحم يف

 ْ ٠ اضيأ ةمضلاب عوفرم إل نات ريخ وأ ميكدل- تمن - ةفص

 فن نكي ل21 111
 عيل لح نيم ثم مب مسا : ناكل . ةقطاع : وإلا : يلوذ اكلذكو ©

 :ةيلؤت نيملاظلا ضعب يلون : ريدقتلاو . قلطم لوعفم بئان بصت لحم يف

 : ماللا . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . كلذك

 'ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يلون . باطخ فرح :! فاكلاو . دعبلل

 ازرجيو . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةرذقملا

 :راجلاو فاكلاب رج لحم يف (سا «اذ» نوكتو رج فرح فاكلا برعت نأ

 هيلوت نيملاظلا ضعب يلون .: هريدقت فوذحم قلطم لوعفمب قلعتم رورجملاو
 ش ش 00 . كلذك

 :نيملاظلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ضعب : ًاضعب نيملاظلا ضعب ©

 نيونتلا نع نضوع نونلاو . ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب رورجم هيلا فاضم
 : ىنعملاو .. ةثونملا ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : ًاضعب :درفملا يف ةكرحملاو

 1 عب ءايلؤأ مهضعب لعجن وأ ٠ ًاضعب مهضعب ىلوتي ىتح مهيلخن

 ينبم لوصوم مسا : ام . يلونب قلعتم رورجمو راج : نوبسكي اوناك امب ©
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 مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 .«ناك١ مسا عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال

 واولاو . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوبسكي . ةقراف فلألاو

 ربخ بصن لحم يف «نوبسكي# ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 يأ . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «نوبسكي اوناك» ةلمجو .«ناك»

 . ماثآلا نم نوبسكي اوناك ام ىلع مهل ءازج وأ رفكلا نم اوبسك ام ببسب
 . هب لوعفم هّنأل لحملا بوصنم وهو ًاراصتخا فوذحم لوصوملا ىلا دئاعلاو
 . هنوبسكي يأ

 قيل نوي مح دخيل مو لاو وفاركتمي ٠٠١
 1 تاتملا 6 0
 88 زك اذ اك هنأ جيشا اعوذ بسوي

 بوصنم ىدانم مسا : رشعم . ءادن ةادأ : اي: سنإلاو نجلا رشعم اي«
 . هرخخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : نجلا . فاضم ةحتفلاب

 . ةرسكلاب اهلثم ةرورجم «نجلا» ىلع واولاب ةفوطعم : سنالاو

 . ماهفتسا ظفل يف راكناو خيبوت فلأ : فلألا : مكذم لسر مكتأي ملأ ©
 ةمالعو : ملب موزجم عراضم لعف : تأي . بلقو مزجو يفن فرح : مل
 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو . ةلعلا فرح هرخآ فذح همزج
 عوفرم لعاف : لسر . روكذلا عمج ةمالع ميملاو مدقم هب لوعفم بصن لح

 ريمض : فاكلا . رج فرح : نم . مكسنج نم يأ : مكنم . مضلاب

 راجلاو . نمب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم  نييطاخملا ريمض  لصتم
 عمج ةمالع ميملاو . ةينايب نمو . «لسر» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجملاو
 . روكذلا

 ذاك



 : لعف .: نوصقي . لسرل ةفص عفر لحم يف ةلمجلا : يتادأ مكيلع نوصقي ©
 . لعاف عفر لحم يف:لصتم ريمض : واولاو . نونلا.توبشب عوفرم عراضم
 يأ : يتايآ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو نوصقيب قلعتم رورجمو راج : مكيلع
 , عمججي قحلم هنأل ةحتفلا نع ةباين ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم يقايآ رابخأ

 |! . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : ءايلاو . ملاسلا ثنؤملا

 ' لع واولاب ةفمطعم : نورذنيو : اذه مكموي ءاقل مكنورذنيو ©

 ! لح يف ملضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . اهبارعإ برعتو «نوصقي»
 بوصنم هب لرعفم : ءاقل . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن

 : مكموي . مسالا بصتناو رجلا فرح فذحف ءاقل نم !: ةلصأو ةحتفلاب

 لحن يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . ةرسكلاب رورحم هيلا فاضم

 , لع ينبم ةراشا مسا : اذه . روكذلا عمج ةمالع مينلاو ةفاضالاب رج

 | ش . مويلل - تعن  ةفص,رج لحم يف نوكسلا

 . هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق : انسفنأ ىلع اندهش اولاق ©
 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب

 , لصتم ريمض !ان) و. انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : اندهش

 قلعتم رؤرجمو راج : سفنأ ىلع . لعاف عفر لحم يف وكسلا ىلع ينبم
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم :ريمض «ان»و .انلدهشب

 ش .. «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف 'انسفنأ ىلع اندهش» ةلمجو

 . ىلع :ينبم ضام لعف : ترغ . ةفطاع : دارلا : ايندلا ةايحلا مهتّوغو ©

 لع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و . ةنكاسلا ثينأتلا ءات : ءاقلاو . حتفلا

 : : ةايحلا .' عابشالل مضلاب ميملا كرحو مدقم هب لوعفم 'بصن لحم يف نوكسلا
 ةمضلاب اهلثم ةعوفرم ةايحلل  تعن  ةفص : ايندلا . ةمضلاب عوفرم لعاف

 . رذعتلل فلالا ىلع ةرذقملا

 ! .«اولاق» ٍثارعإ برعت : اودهش .ةفطاع : واولا : مهسفنأ ىلع اودهشو ©

 لحم يف نيئئاغلا ريمض «مه» و . اودهشب قلعتم رورجبو راج : سفنأ ىلع

 ' , هيلا فاضم رج
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 «مه» و . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نأ: نيرفاك اوئاك مّهنأ ©

 لعف : اوناك . ؛ْنأ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض
 يف لصتم ريمض : واولا . ةعاجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام

 ءايلاب بوصتم «ناكال ربخ 0 نيرفاك .٠ ةقراف فلالاو «ناك#» مسأ عفر لحم

 .درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع : نونلاو . ملاس ركذم عمج هنأل

 . ؟ْنأ» ربخ عفر لح يف «نيرفاك اوناك» ةلمجو

 ١* 1نعل ماوْؤ ظدشاَد مبكي كةإو ©
 : هريدقت فوذحم أدتبمل عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ : كلذ ©

 . لي دعي ةلشاو . كلا سل يف رفا

 همساو ةليقثلا (ْنأ» نم ففخم لعفلاب هبشم فرح : نأ : كبر نكي مل نأ ©
 . بلقو مزجو يفن فرح : مل . هن هنأ : هريدقت ةنأشلا مضت يسم ييض

 تفذحو هرخخآ نوكس همزج ةمالعو ملي موزجم صقان عراضم لعف : نكي
 . ةمضلاب ميظعتلل عرفرم «نكي» مسا : برر . نينكاسلا ءاقتلال هواو
 له ةلجو . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو

 «نأ» نوكت نا زوجيو . ةففخملا نأ ربخ عفر لحم يف «ىرقلا كلهم كبر نكي

 نم ًالدب ؛ملظب ىرقلا كلهم كبر نكي نكي ملا ةلمجو «نأشلا نأل» ىنعم ىلع
 وأ ريدقتب وأ عوطقم ءالؤه رباد َّنأ رمالا كلذ هيلا انيضقو : هلوقك «كلذ»

 ىرقلا كلهيل نكي مل هللا نأ هتمكح لسرلل هللا نم لاسرالا كلذ : ىنعمب

 . مههبنيو مهرذني لب

 هيلا فاضم : ىرقلا . ةحتفلاب برصنم «نكي» ربخ : ملظي ىرقلا كلهم ©

 لاحب قلعتم رورجيو راج : ملظب .رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةرسكلاب رورجم 1
 . كبر نم ةفوذحم

 ريمض «اه» و ةمضلاب عوفرم أدتبم : لهأ .ةيلاح :واولا : نولفاغ اهلهأو ©

 أدتبملا ربخ : نولفاغ . هيلإ فاضم رج لحم ين نوكسلا ىلع ينبم لصتم
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 أ ةلمجلاو . هزفلا نيرتت نع ضوع نوثلاو ماس رسكذم عم هل واولاب عيفرم
 ا ؛ لاح بصن لحم يف

 * نيابي و 7
 , مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : لكل . ةيفانئتسا : رارلا : تاجرد لكلو ©

 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم :: تاجرد . نيفلكملا نم لكلو ىنعمب

 ١ : اولمع . ةيردصملا اما و رج فرح «نم» ْنْم ةتوكم : اذ اولمع امُم ©

 ١ يف لصتمأر يمض: واولا . ةعامجلا قاوب هلاصتال مضلا' ىلع ينبم ضام.لعف

 : يف ردصم ليوأتب اهالت امو ةيردصملا "ام» و . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم

 , قلمشم زورججلاو راسخلاو . مقامعأ ءانج نم : ريدبقت ىلع ننمب رج لحم

 تاجردب .٠

 دنع سيل لمع لمست ةيفاث : ام . ةفطاع : وارلا : لفاغب كّير امو «

 ! ىلع ينبم اما و . «ام» مسا : كبر . ميت ينب دنع ةلمهم يهو نيزاجحلا 1

 : فاكلاب ٠ 0 ةمضلاب ميظعتلل عرفرم اهمسأ برد و , ذوكملا

 كل رم را هسا رح هل الع برص قا رو  لفاغ . دئاز رج

 . أدتبملا ربخ

 ١ عوفرم عراضم لعف : نولمعي . امته بارعإ برعت : أع: نولمعي اًمع ©

 : امو ةيردضملا ؛ام) و لغاف عفر لحن يف لصتم ريمض : واولاو نونلا توبشب
  (مسا «ام» نوكت نأ زوجيو «نع# رجلا فرحب رج لخم يف ندصم ليوأتب اهالت
 ؛ دئاعلاو اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نولمسعي# ةلمجو نعب رْبج لحم يف ًالوصوم
 .هقوتأي امع وأ .هنولمعي ايع : ريدقتلاو هب لوعفم هنأل ًالح بوصنم ريمض

 ْ . لامعألا نم

 ل”



 امراة نَعَمْ كيتو
 كل نلقي در 00

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : بر . ةيفانتسا : واولا : يثغلا كبرو ©
 : ينغلا . هيلا فاضم رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو

 نعو ملاعلا نع ينغلا : ريدقتب . ًاضيأ ةمضلاب عوفرم برلل - تعن - ةفص
 . مهارعأ

 ةسمخلا ءامسالا نم اهنال واولاب ةعوفرم برلل ةيناث ةفص : وذ : ةمحرلا وذ ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : نمحرلا

 .مزاج طرش فرح : نإ .أدتبملا ربخ عفر لحم يف ةلمجلا : مكبهذي أشي ْنِإ ©
 لعافلاو هرخخآ نوكس همزج ةمالعو ْنِإب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف' :أشي '

 طرشلا باوج عراضم لعف : بهذي . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض
 هيف رتتسم ريمض : لعافلاو . هرخآ نوكس همزج ةمالعو ْنإب موزجم هئازجو
 بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . وه هريدقت ًاناوج
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . هب لوعفم

 . اهبارعإ برعتو ؛بهذي# ىلع واولاب ةفوطعم : مكدعب نم فلختسيو ©
 لحم يف لصتم ريمض : فاكلا . فلختسيب قلعتم رورجمو راج : دعب نم
 . عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام ام: ماشي امه

 بصانلا نع درجتلل ةمضلاب عوفرم عراضم لعف . لوصوملا ةلص :

 لوعفملا فذحو وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو 0

 . مولعم هنأل ًاراصتخا

 ينبم ضام لعف : ءاشنأ .ةيردصم : ام .رج فرح :فاكلا : مكأشتأ امك ©

 ل7



 : اهبارعإ قبس : مك . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض :لعافلاو حتفلا ىلع
 رجلا فرحي: رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةيزدصملا ام «مكبهذي» يف

 الخ مكياسي ريدقتلا . فوذحم قلطم لوعفمب قلغَتم رورجملاو راجلاو

 ةلمجو . مكيلا اهب دهعو مكلبق اوناك نيذلا نم اهيسنك وأ اهبلس امك ًابلس

 . اهل لحع ال ةيردصملا اما ةلص «مكأشنأ»

 يبضلا نم ةوذع لاح قلمتم رورمبو راج نيرخآ موق ةيرذ نم ©

 نع ضوع نونلاو : لاس ركذم عمج األ ءايلا اهرج ةنالعو اهلثم ةرورجم
 . درفملا ةكرح نيونت

 8 ير رشنأامو نال نودع امن ١١ 2 ت5 1 م يك لد
 : ام . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ: ثآل نودعوت ام ْنِإ ©

 . لعنف : نودعوت . نإ مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 . لحب يف لضتم ريمض : واولاو . نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم '
 ' ثعبلاب نودعوت ام : ريدقتلا فوذحم لوصوملا ىلا دئاعلاو لعاف بئان عفر
 . .ديكأتلل ةقلحزم :ماللا :تآل .اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجلاو . هلاوهأو

 ! نأل .ءايلا تفذخو ةفوذحملا ءايلا: ىلع ةنوثملا ةمضلاب عوفرم ؛ ّنإ» ربخ : ِتآ

 . صوقنم ةركن مسالا

 ؛ «سيلا لمع لمعت ةيفان : ام . ةيفانتسا : واولا : نيزجعمب متنأ امو ©.

 | ىلع ينبم:لصفنم عفر ريمض :: متنأ . ميت ينب دنع ةلمهم يهو نيزاجحلا دنع
 .دئاز. رج فرح ءابلا : نيزجعمب . ًادتبم وأ «ام» مسا عفر لحم يف نوكسلا
 ! ًالح عوفرم وأ «ام» ربخ هنأل ًالع بوصنم ًاظفل ءابلاب رورجم مسا : نيزجعم

 .هللا يزجسعم : ريدقتلا .. لماعلا فوذحم لعاف مسا : ةملكلاو . أدتبم هنأل
 . ًارش مكب دارا نإ
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 اييعاؤع كاركتت قرض اراء مد عا كررتيإف 1١
 سك : 17 امص دو 2 كر 1

 © نيام
 ءاقتلال والا تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق: موق اي لق ©

 : موق . ءادن ةدأ : اي تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا
 لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخخا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم ىدانم

 ينبم لصتم ريمض ةفوذحملا ءايلاو . ةفوذحملا ملكتملا ءاي ىلع ةلادلا ةرسكلاب

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 لوعفم بصن لح يف ةلمجلاو . مكتكمت ىلع ىنعمب : مكتناكم ىلع اولمعا ©

 نم هعراضم نأآل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف :اولمعا .4لوقلا لوقمف هب

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفالا

 ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلا . اولمعاب قلعتم رورجمو راج : ةناكم ىلع
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا

 ينبم لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ: لماع ّينإ ©
 ةنونملا ةمضلاب عوفرم اهربخ : لماع . «ْنإ) مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 .ءايلا ىلع تابثلا ىلع لماع : ىنعملاو لعافلا مسا ةغيص ىلع وهو ةركن هنأل

 ديفي دعبلل فيؤست فرح : فوس . ةيفاتشسا : ءافلا : نوملعت فوسف ©

 لصتم ريمض : واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوملعت . ديكوتلا

 . لعاف عفر لحم يف
 لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم : هل نوكت نم ©

 :هل . درجتلل ةمضلاب عوفرم صقان عراضم لعف : نوكت .«ملعت» لعفلل هب

 . مدقم «نوكت» ربخب قلعتم رورجمو راج

 فاضم : رادلا . ةمضلاب عوفرم رخؤم «نوكت» مسا : ةبقاع : نادلا ةبقاع ©

 . أدتبم عفر لحم يف ماهفتسا مسا «نم» نوكت نأ زوجيو . ةرسكلاب رورجم هيلا
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 ' عم نم» ةيمسالا ةلمجلاو «نم» ربخ عفر لحم يف ةرادلا ةبلقاع هل نوكت» ةلجو
 . نوملت» لوعط دس تيد ابصن لع يف !عيبخ

05 

 . :ءاحلاو . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : نوملاظلا حلفي ال هنإ ©
 اه لمع ال ةيفان : ال . اهمنسأ بصن.لحم يف - اا لصتم ريمض

 ' عمج هلأل ؤاولاب عوفرم لعاف :نوملاظلا .ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : .حلفي

 ' حلفي ال» ةلمجو . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو ملاس ركذم
 . « نإ» ربخ عفر لحم يف ؛نوملاظلا

 1ك ذاك بيكي ضخأاو ارم جرياؤرَيو 33“
00 21000 
 © نضر 1ع يك ]دو اك

 ! مِضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولعج . ةيفانعتسا : واولإ : امم هلل اولعجو ©
 : فلالاو . لعاف عفر لحم يف لصتم نريمض : واولا : ةعامجلا واوب هلاصتال

 ' نم ةئوكم : ام . اولعجب قلعتم (هللا .. ميظعتلل رورجملاو راجلاو . ةقراف

 1 نمي رج ل يف فوكسلا لع يثيم لوصوم مسأ ةابازل رج افرح نما

 ' روزجو راج : ١ ثرحملا . وه : هريدقت ًالوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 : ةرورجم ةثرحلا» لع واولاب ةفوطعم : ماعتالاو «امال' نم فوذحم لاحب قلعتم

 1 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص :(أرذ» ةلمجو . اهلثم

 ةفوطعم :'اولاقف . ةنوثملا ةحتفلاب بوضنم هب لوعنم ًابيصن : اولاقف ًابيصن ©

 00 . اهبرعإ برعتو ؛اولعج# ىلع ءافلاب
 ةراشا مسا : اذه «لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : هلل اذه ©

 قنلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هللا .٠ ادتجم عفر ل يف نوكسلا لع ينيم

 : . ريخلاب



 يف ريمضلا نم لاحب قلعتم رورجمو راج : انئاكرشل اذهو مهمعزي ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . نيمعاز : ريدقتب «اولاق»

 ريمض «ان» و . اهبارعإ برعتو ؛هلل اذه» ىلع واولاب ةفوطعم انئاكرشل اذهو

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةيفانئتسا : ءافلا : مهئاكرشل ناك امف ©

 . حتفلا ىلع يثبم صقان ضام لعف : ناك . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 قلعتم رورجمو راج : ءاكرشل وه : . هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض اهمساو
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه) و «ناكذ ربخب

 . بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «مهئاكرشل ناك» ةلمحو 1

 . ةدئاز ءافلا : الف . أدتملا ربخ عفر لحم يف : ةلمجلا : هللا ىلا لصد الف ©

 ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لصي . امل لمع ال ةيفان :.ال ش

 لصيب قلعتم ميظعتلل رورجيو راج : هللا ىلا : وه هريدقت ًاناوج هيف ررتسم
 «ام» مسا نال طرشلا باوج يف.ةعقاو «لصي الف» يف ءافلا نوكي نا زوجيو

 لوصوم مسا وه يذلا « نم ١ طرشلا مسا نيمضت هيف نيذلا هانعم يذلا

 .ًاضيأ

 برعتو «ءاكرشل ناك ام» ةلمج ىلع واولاب ةفوطعم : وهف هلل ناك امو ©

 ينبم لصفنم ريمض : وه باوجلل ةطبار وأ ةدئاز : ءافلا : وهف . بارعإ

 أدتبملا ربخ عفر لحم يف ؛ لصي وهف » ةلمجو . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع
 . امال

 ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لصي : مهئاكرش ىلا لصي ©

 ىلا . ؛ وه ؛ ربخ عفر لحم يف « لصي 0 ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم
 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض « مه » و لصيب قلعتم رورجمو راج : مهئاكرش
 . ةفاضالاب

 أوسأ ام : ىتعم ىلع بجعتلا ىنعم اهيف : ةلمجلا : نومكحي ام ءاس ©

 ينبم هانعمو «سئب» مكحب هنأل مذلا ءاشنال ينبم ضام لعف :ءاس .مهمكح .

 ورا



 ١ :نؤمكحي .لعاف عفر لحم يف «مكحلا) ريدقتب لوصوم مسا : ام .حتفلا ىلع

 | ٠لعاف عفو ل يف لصتم ريمض : واولاو 0

 اي 2 و

 دلو هود هذاك كولا 07 ايزل

 ا ليا ا ل و م

 , حيفلا ىلع ينبم «لثم» ىنممب مسا ؛ فاكلا . :واولا* نيز كلذكو ©

 , لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا .: اذ ٠ فاشن ريا ميم لع
 ١ ضام لعف : نيز : باطخ فرح فاكلاو دعبلل : ماللا . ةفاضالاب رج

 . أدتبملا ربخ عفر لحم يف «هلعافو «نيز» نم ةيلعفلا ةلمجلاو .حتفلا ىلع ينبم

 . مهدالوأ لتق مهؤاكرش نيز ةمسقلا يف نييزتلا كلذ لثم :ىنعمب وأ ريدقتب

 راجأ : نيكرشملا نم . نيزب قلعتم رورجمو راج : نيكرشملا نم ريثكل ©
 ١ عمج هلأل ءايلا مسالا رج ةمالعو ؛ريثك» نم ةفوذحم ةفلصب قلعتم رورجمو
 . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضونع نونلاو ماس ركذم

 . ةختفلاب بوصنم مدقم هب لوعفم :: لتق : مهؤاكرش مهدالوأ لتق ©

 ةرقفلا هذه لوحو نيبئاغلا ريمض ؛مه» و ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : دالوأ

 ملغلا باب نم تيأتراو . نايبلاو ةحاصفلا ءاملع فلتخخا ةميركلا ةيآلا يف

 : هذه بارعإ لوح رادام رطسأ نأ ةغللا مولع ةفرعم نم ةدازتسالاو ءيشلاب

 ' مهدالوأ لتق» رماع نبا ةءارق ّْنِإ : هفاشك يف يرشغزلا لاق . ةرقفلا
 ' ىلا لتقلا ةفاضإ ىلع :ءاكرشلا رجو دالوألا بضنو لتنقلا عفرب «مهئاكرش

 وهو تارورضلا ناكم يف ناك ول ءيشف فرظلا ريغب اهنيب لصفلاو ءاكرشلا
 , نارقلا يف هب فيكف ؟ روثنملا مالكلا يف هب فيكق ادودرم اجمس ناكل رعشلا

 ىأر هنا كلذ ىلع رماع نبا لمح يذلاو . . . هتلازجو.همظن نسحب زجعلا

 ؛ ءاكرشلاو ذالوالا رجب أرق ولو ءايلاب ةبوتكم «مهئانكرشا,فحاصملا ضب يف
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 اذه نع ةحودنم كلذ يف دجول مههلاومأ يف مهئاكرشو دالوألا ناكل

 ملعي مل : هلوقب يرشختزلا هركذ ام ىلع دمحا مامالا بقع دقو .باكترالا

 هيلا فاضملاو فاضملا نيب لصفلاو دالوالا بصنب ة ءارقلا هذه نأ يرشغنلا

 يبنلا اهالت مث كلذك هيلع املرنأ اك ليربج ىلع اهأرق (ُة45) يبنلا نأ اهب

 اهنولقانتي رتاوتلا ددع لزي ملو . ةمئألا نم رتاوتلا نم ددع ىلع (ِل#)
 اك ًاضيا اهأرقف رماع نبا ىلا تهتنا نأ ىلا فلس نع ًافلخ اهب نوأرقيو

 ةلمج رتاوتم اهنإ ةعبسلا هوجولا عيمج يف قحلا لهأ دقتعم اذهف اهعمس

 سايقلا درملا ىلع هعم لزنن اذا مث (لك) داضلاب قطن نم حصفأ نع ًاليضفتو
 نأ كلذو . هفلاخت ال هذه رماع نبا ةءارقف ًادرطم يرشغزلا هاعدا يذلا

 ىلا فيضأ اذإ ردصللا نأ الإ ًارسع ناك ْنِإو هيلا فاضملاو فاضملا نيب لصفلا

 ريغ ةتفاضا نكت مل نإو وهو لمع ريدقتلا اذهبو لعفلاب ردقم وهف هلومعم
 ةتفاضإ نإ ةاحنلا ضعب لاق ىتح ةضحم ريغ ةتفاضا اب هبش هنا الإ ةضحم

 . هريغ لاصتاك سيل هيلا فاضملاب هلاصتا نأ لصاحلاف كلذك . ةضحم تسيل

 الف . فرظلاب هيلا فاضملا نيبو ردصملا ريغ فاضملا نيب لصفلا ءاج دقو

 يف هلغوت مدعو ريدقتلا يف هعاطقنا نم هانيي امل هريغ ىلع ردصملا زيمتي نأ لقأ

 ريدقتلاب هنأكو هنع ًايبنجا سيل اب هيلإ فاضملا نيبو هنيب لصفي نأب لاصتالا

 لوعفملا يقبو لعافلا ىلا هفاضأو لعافلا ىلع لوعفملا مدق مث لعفلاب هكف
 ىلا فاضي ةرات ذإ « ردصملا لاح رياغت ًاضيا كلذ لهسيو كفلا نم هناكم

 زاوجلا صاصتخا مهضعب مزتلا دقو . لوعفملا ىلل فاضي ةراتو لعافلا

 ريخأتلا هب يوني ذإ . هتبترم ريغ يف هعوقول لعافلا نيبو هنيب لوعفملاب لصفلاب
 أل هتبو ريغ يف لح اذاو رهاظلا لع رمضلا مدقت زاج ايك . لصفي مل هنأكف

 ةسيقأ نم دهاوشب ةرظنم دعاوقب ةديؤم تكن اهلك هذهف . ريخأتلا هب ةينلا
 حيحصت انضرغ سيلو . ةءارقلا ةذه ةيوحنلا نيناوقلا لمش عمجي ةيبرعلا
 نا فاك ردقلا اذهو ةءارقلاب ةيبرعلا دعاوق حيحصت لب ةيبرعلا دعاوقب ةءارقلا
 . قفوملا هللاو اهنيب عمجلا يف هللا ءاش

 كلذ ريغل تناك نإو نيطايشلا نم نييزتلا ناك ْنِإ ليلعتلل : ماللا :مهودريل ©

 ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف : مهودري . ةروريصلل يهف

 تكدرووبر كل



 ! لصنم ريهض .: واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هنأل نوئلا فذح هبصن ةمالعو

 | لوعفم بصن لح يف نوكسلا لع ينبس نييئاشلا ريمسغ ؟مه» و عفر لخم يف
 . , مهوكلهيل ىنعمب هب

 . اهبارعإ برعتو ءاودريل» ىلغ واولاب ةفوطعم : مهثيد مهيلع اوسبليلو ©
 ريمض «مه» و . اوسبليب قلعتم رورجمو راج : مهيلع :. اوطلخيلو ىنعمب

 ' بوصنم هب لوعفم : مهنيد . ىلعب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا
 00 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمَض «مه»و . ةحتفلاب

 ٠ : ءاش . مزاج ريغ طرش فرح : ول . ةيفانثسا ؛ واولا : هللا ءاش ولو ©
 ' .  ١ ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 ' ملا لع ينبم ضام لعف ::هرلعف . ال لمع ال ةيفان : ام: هولعف ام ©
 : : ءالاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .. ةعامجلا واوب هلاصتال

 ؛ ؟هولعف ام» ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع. ينبم لصتم ريمض
 0 ش | ال لع لا ناج يغ طرش بارج

 ينبم «عد» ىنعمب رمأ لعف : رذ . ةيفانثتسا : ءافلا : نورتفي امو مهرذف ©

 !ةمهداو ::تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمسض : لعافلاو . نوكسلا لع

 | واولا : ام و . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع يثبم نيبئاغلا ريمض
 ' لعافلاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف : نورتفي .. ةيردصم : ام .ةقطاع

 ١ لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ةيردصملا امو . عفر لحم يف ؛واولا» ريمبفلا
 ٠ مهءارتفا عدو يأ مم ىلع فوطعم بصن

 زيزى التمأ جك زوز نعال 1
 20 نوذكد ال هضأو اهيوبط تِمْووعْلَ

 © نور م
 ؛ واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق . ةفطاع : واولا : اولاقو ©
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 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةنعامجلا

 لوقم» هب لوعفم بصن لم يف ةلمجلا : رجح ثرحو ماعنأ هذه ©

 «ماعنأ» و . أدتبم عقر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : هذه ٠ «لوقلا

 ةعوفرم «ماعنا» ىلع واولاب ةفرطعم : ثرحو . ةمضلاب عوفرم 6هذه# ريخ

 : رجح ثرحو . ًاضيا ةمضلاب ةعوفرمو ثرحل ةفص : رجح . اهلثم
 . مارح : ىنعمب

 - تعن  ةفض عفر لحم يف :ةلمجلا : مهمعزب ءاشن نم الإ اهمعطي ال ©
 و ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : معطي . اهل لمع ال ةيفان : ال . ماعنأل

 : الإ . مدقم هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةاه»
 عفر لحم يف نوكسلا ىلع يثئبم لوصوم مسا : نم . اهل لحم ال رصح ةادأ

 هيف رتتسم ريمض : لعافلاو . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ءاشن . لعاف

 ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و رورجمو راج : معزب . نحن : هريدقت ًابوجو
 .اهل لحم ال لوصوملا ةلص ؛ءاشن» ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 ( ماعنأ هذه » ىلع واولاب ةفوطعم : ماعنأو : اهروهظ تمرح ماعنأو ©

 ينبم ضام لعف : تمرح . ىرخأ ماعنأ هذه اولاقو : ريدقتب اهلثم برعتو
 يأ : اهروهظ . هنكاسلا ثينأتلا ءات : ءاتلاو . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل

 ىلع ينبم لصتم ريمض «اه) و ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : اهبوكر مرح
 ةفص عفر لحم يف « اهروهظ تمرح ١ ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 . ماعلأل - تعن - :

 برعتو ىلوالا «ماعنأ» ىلع واولاب ةفوطعم : ماعنأو : نوركذي ال ماعنأو ©

 . اهل لمع ال ةيفان : ال . ماعنالا نم ثلاث مسق اذهو : ىنعمب اهبارعإ

 لحم يف لصتم ريمض : واولاو . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوركذي
  تعن  ةفص عفر لحب يف «اهدعب امو نوركذي ال ةلمجو . لعاف عفر

 . ماعنأل

 رورحجم هيلا فاضم :هللا .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :مسا : اهيلع هللا مسا ©

 . نوركذيب قلعتم رورجمو راج : اهيلع . ةرسكلاب ميظعتلل 1

 برو



 ' ًالاح نوكت نأ زوجيو ةحتفلاب بوصنم هلجأل لوعفم : ءارتفا : هيلع ءارتفا ©

 ' ءارتفاي قلعتم رورجمو راج : هيلع ءارتفا . ىرتفا نم ًادكؤم ًاردصم وأ 1

 . هناحبس هللا ىلع ءارتفا هلك اذه :ريدقتب

 . بيرقلل - لابقتسا - فيوست فرح : نيسلا : اوناك امي مهيزجيس «

 ؛ .لعافلاو . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم ٍعاضم لعف : يزجي
 «ام» و يزجيب قلعتم رورجمو راج : اب . وه هريدقت ًازاوج هيف ٍرتتسم ريمض
 : صقان.ضام لعف .: اوناك .ءابلاب رج لحم يف نوكنلا ىلع ينبم لوصوم مسا
 ! عقر لحم يف لصتم ريمض .: واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع بم
 . ريمضلاوا لوصوملا ةلص «نورتفي اوناك» ةلمحو .. ةقراف 'فلألاو «ناك» مسا

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلل «مهيزجيا يف. ؟مها

  ريخ بص لح يف ؛ نورتفي 0 ةلججو . « نوركذي ١ بازعإ برعت : نورتفي ©
 ' .(ناك»

 8 37 نإوايوزأ لع درك اركض يشل وذاع نولمبفامأواَوو 4 ١٠١

 ا 1

  واوب هلاضتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق . ةفطأع : واولا : اولاقو ©
 ْ , . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا

 ' لحم يف : ةلمجلا : انروكذل ةصلاخ ماعنألا هذه نوطب فام ©

 : لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :ام .«لوقلا لوقم» هب لوعفم بصن
 | ريدقتب ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم رورجمو راج : نوطب يف . ًأدعبم عفر
 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نوطب يف رقتسا» ةلمجو «رقشتسم» وأ «رقتسا»

 نم لدب : ماعنالا . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينيم ةراشا مسا :هذه

 , «لالح» ئنعمب «ام» ادتبملا ربخ : ةضلاخ . ةرسكلاب رورجم ةراشالا مسأ

 لضتم ريمض اند و .ةصلاخب قلعتم رورجمو راج :انروكذل .ةمضلاب عوفرم

 م77



 ىلع ًالمح «ةصلاخ» ةملك تّنأو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 : انلوقك ةغلابملل ءاتلا نوكت نأ زوجيو «ةئجالا» ىنعم يف «ام» نال .. ىنعملا

 . ةصلاخ وذ يأ . صلاخلا عقوم عقو ًاردصم نوكت وأ رعشلا ةيوار نالف

 برعتو «انروكذل ةصلاخ» ىلع واولاب ةفوطعم : انجاوزأ ىلع مّرحمو ©
 . ظفللا ىلع ًالمح ؛مرحم» ركذو . اهبارغإ

 : نكي . عناج طرش فرح : ّْنِإ . ةيفانتسا : واولا : ةتيم نكي ْنِإو ©
 هرخآ نوكس . همزج ةمالعو ْنإِب موزجم طرشلا لعف صقان عراضم لعف
 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : اهمساو . نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو

 . ىثنا وأ ركذ تيم لكل ةتيملا نال ةتيم اهنطب يف ام نكي إو : ريدقتب . وه
 . ةحتفلاب بوصنم «نكي» ربخ : ةتيم

 لصفتم ريمض : مه . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : ءاكرش هبف مهف ©

 ركذو ءاكرشب قلعتم رورجبو راج : هيف أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبص
 مهف تيم نكي نإو : ليق هنأكف . ىثنأ وأ ركذ تيم لكل ةتيملا نأل ريمضلا

 نم عونم هنأل نوني ملو ةمضلاب عوفرم «مه» ربخ : ءاكرش . ءاكرش هيف

 نرتقم مزاج طرش باوج ؛ءاكرش هيف مهف# ةلمجو . ءالعف نزو ىلع فرصلا

 . مزج لحم يف ءافلاب
 . بيرقلل  لابقتسا - فيوست فرح : نيسلا : مهفصو مهيزجيس «© .

 : لعافلاو . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يرجي

 ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و . وه : هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض

 بوصنم ِناث هب لوعفم : مهفصو . لوأ هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا
 ةمه» و . ميرحتلاو ليلحتلا يف هللا ىلع بذكلا مهفصو ءازج يأ ةحتفلاب

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 ريمض : ءاحلاو . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ : ميلع ميكح هّنإ ©

 عوفرم اهريخ : ميكح . َّنِإ مسا بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 . ةمضلاب عوفرم نإل ٍناث ربخ وأ ميكحل - تعن  ةفص : ميلع .ةمضلاب
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 . عقلا للع يثبم سام لعف : رسخ .قيقحت فرح : دق : نيذلا رسخ دق ©

 ٍْ . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا :.نيذلا
 أ ل ل برا نماخ غال كوالا ةلس ١ ةلمخجلا : مهدالوأ اولتق ©

 قلم ا واولا . ةعارجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مهدالوأ .ةقراف فلالاو لعاف عقر لحم

 . هيلا فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض ؟مهد»

 . راج : ريغب . ةنونملا ةحتفلاب برصنم لاح : ًاهفس# ملع ريغب ًاهفس ©
 , رورجم هيلا فاضم : ميلع . نيملاع ريغ ريدنقتب ةيناث لاحب قلعتتم رورجمو
 ٠ ٠ . هلجلال ًالوعفم (ًاهفس» نوكت نا زوجيو . ةركن مسا هنأل ةنونملا ةرسكلاب

 : برعتو ؛اولتق» ىلع واولاب ةفرطعم : ارمزحو : هللا مهقزرام اومّرحو ©

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . اهبارعإ
  نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه# و .حتفلا لع ينبم ضام لعف :قزر

 ٠ لعاف : هللا . ميملا عابشال مضلاب كرحو مدقم هب لوعفم بصن لح يف

 | نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ءهللا مهقزر» ةلمجو . ةمضلاب ميظعتلل عيفرم

 ٍْ . بارعالا

 ؛ نأ زوجيو ةنونما ةحتفلا بوصنم هلجال لوعفم أ: ءاتفا : هللا ىلع ءارتفا ©
 ! .ةارتفاب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج :هللا ىلع .ًادكؤم ًاردصم وأ ًالاح نوكت ش

 «اولتق» بارعإ برعت : اولض . قيفحت فرح :دق : .اوئاك امو اولض دق ©

 ' لعف : اوثاك . ال لمع ال ةيفان : امن . ةفطاع وأ ةيفانثتسا واولا :.امو

 : لبضتم ريمض : واولا . ةعارجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع: ينبَم صقان ضام
 : . ةقراف فلالاو «ناك» مسا عفر لحم ف نوكسلا ىلع يئبم
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 نع ضرع نوتلاو . ملاس ركذم عمج - هلل ءايلاب بوصنم («ناكا ريخ ؛ نيدتهم © ْ

 . درفملا نيونت

 راو ب ترممَرِعَو جوست وو ١١ ظ
 لأول وشموع لا لا نع ررعغ ل ا ” ود وي

 < يراني ا الو صحم ةوراإَوَو

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : وه . ةفطاع : واولا : يذلا وهو ©

 . ريخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا . أدتبم عفر ْ

 : اشنأ . ال لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : تاشورعم تانج اأشنأ ©
 . وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف
 عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةنونملا ةسكلاب بوصنم هب لوعفم :تانج
 . اهلثم ةيوصنم تانجل  تعن  ةفص : تاشورعم . ملاسلا ثنؤملا

 ةبرصنم تانج ىلع ةفوطعم : ريغ . ةفطاع : واولا : تاشورعم ريغو ©

 . ةنونملا ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : تاشورعم . ةحتفلاب :

 ىلع فطعلا يواوب نافوطعم : ناسألا : ًافلتخم عرزلاو لخنلاو ©
 ءاشنالا تقو نكي مل هنأل ةردقم لاح : ًافلتخم . ةحتفلاب نابوصنم «تانج»

 . ةنونملا ةحتفلاب ةبوصنم . كلذك

 «ًافلتخما لوعفملا مسال لعاف بئان : لكأ : نامرلاو نوتيزلاو هلكأ ©
 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلو . ةمضلاب عوفرم

 . عرزلاو لخنلاو . بارعإ نابرعي : نامرلاو نوتيزلاو .ةفاضالاب
 . ةئونملا ةحتفلاب بوصنم لاح : ًاياشتم : هياشتم ريغو ًاهباشتم © .

 : هباشتم . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم اهباشتم«ىلع واولاب ةفوطعم :ريغو

 ترف



  ةنوثملا ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : ارلك : هرمث نم اولك ©

 ! . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .٠ ,ةسمخلا لاعفالا

 , رج لحم يف لصتم ريمض : ءاهلاو .'اولكب قلعتم رورجمو راج : هرمث نم

 : هيلع ةلاد ةيضيعبتلا «نم» نال «أولك» لوعفم فذحو . ةفاضالاب

 , ضفاخ ةمزاج ريغ طرش ةادأ نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : اذإ : رمثآ اذإ ©

 ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : رمثأ . هباوجب بوصنم هطرشل

 ؛ هيلا فاض رج لحم يف «رمثأ» ةلمجو . وه : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم

 ؛ رمثأ اذإ : .ريدقتلاو هانعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو ةاذإ» دعب اهعوقول

 ش . هنم اولكف رمثلا

 ! هب لوعفم : هقح . اهبارعإ برعتو ؛ارلك» ىلع رارلاب ةقرطعم : هقح اوتآو ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : ءاهلاوأ . ةحتفلاب بوصنم

 . ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم اونآب قلعتم نامز فرظ : هداصح موي ©
 رج لح يف لصتم ريمض ءافاو ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ٠ هذاصح

 . ةفاضالاب

 ' عراضم لفق : اوفرست . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع : وارلا : اوفرست الو
 : عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . نونلا فذح : همزج ةمالعو الب موزجم

 : .' ةقراف فلالاو لعاف

 ' ريمتط : ءاحلاو . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ: بحب ال هنإ ©

 | . اهل لمع ال ةيفان : ال . « نإ مسا بصن لحم يف مْضلا ىلع ينبم لصتم
 : هريذقت ًازاؤج هيف رتتنمم ريمض لعافلاو .ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : بحي

 ْ ش ره
 نع: ضرع ثونلاو ملاس ركذم عمج هلأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نيفرسملا ©

 . نا ربخ عفر لحم يف «نيفرسملا بحي ال» ةلمجو . درفملا نيونت
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 اع تم وب
 1 كالو ا 110 ديال نينو ريتا ١م

 © نيج سرب نطل نار

 « تانج أشنأ » ىلع واولاب ةفوطعم : ًاشرفو ةلومح ماعنتالا نمو ©

 .ةحتفلا بصنلا ةمالعو اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدزاولا

 هعراضم نال نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اولك : هللا :مكقزر امم اولك ©

 فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمدخلا لاعفالا نم

 «اماو رج فرح ؟نم» نم نوكم وهو اولكب قلعتم رورجمو راج : امم .ةقراف

 نضام لعف : قزر .رجلا فرحب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا
 بصن لحم يف - نيبطاخملا ريَمض  لصتم ريمض : فاكلا . حتفلا ىلع ينبم

 فذحو عابشالل مضلاب كرح روكذلا عمج ةمالع ميملاو . مدقم هب لوعفم

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : هللا . هيلع ةلاد ةيضيعبتلا «نم» نال «اولك» لوعفم
 : لوصوملا ةلص «هللا مكقزر» ةلمحو

 . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع : واولا : ناطيشلا تاوطخ اوعبتت الو«

 واولاو نوئلا فذح : همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف :اوعيتت

 هب لوعفم : تاوطخ . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 . ماسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم

 . .ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :ناطيشلا

١ 

 . انه ليلعتلا ديفي لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نييم ودع كل هنإ ©

 عوفرم (نأ» ربخ : ودع . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ودعب قلعتم رورجمو

 ل”



 ١ نكي 51 0 |
 نو نيالا كفاه 0327

 نأ زري ًاشرفو ةلومح نم لدب : ةيناث : نأضلا نم جاوز | ةينامث ©

 'راج : نأنضلا نم .ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :جاوزأ .ًايوصنم ًالاح نوكت

 : .. نايب رج فرح «نم» نم . جاوزأ ةيناث نم ةفوذحن ةفصب قلعتم رورجمو

 | نوتلاو ىنتم هنأل ءايلاب بوصنم «ةيناث» نم لدب : نينثا نيجنوز يأ : نيئثا ©

 . هتكرحخو درفملا نيونت نع ضوع

 . اهبارعإ برعتو «نينثا نأضلا نم» .للع واولاب ةفوطعم : نيذثا نعملا نمو ©
 :ركذلا : نينثالا نيجوزلاب درصقملاو هلحم ةفصلا تميقاو فوصوملا فذحو

 ٠ .زئعلاو سيتلا« ةجعنلاو شبكلاو ةرقبلاو روشلاو ةقانلاو :لمجلاك . ىثنالاو
 أ لك يمس هسنج نم هريغ هعم ناك اذإف . درف وهف هدحو ناك اذإ دحاولاو

 ركذلا نيجوزلا قلخ : ىلاعت هلوق ليلدب . ناجوز امو جوز اهتم دحاو
 . ىثنالاو

 .نوكبسلا ىلع ينيم رمأ لعف : لق : نييثنالا مآ مرح نيركذلآ لق ©

 ١ :هريدقت ًابوجو هيف رتتسم نيمض : لعافلاو . نينكاسلا ءاقتلال هوو تفذحو
 .هناحبس هيلع مهئارتفا ىلع مهل تيكبتو راكنا ةزمه : .ةزمحلا : نيركذلا ..تنأ

 ' :نيركذلا:. ماهفتسالاب اهعم ءيج اهنال ةزمهلا ثدمو .ماهفتسا ظفلب

 ' ىنثم هنأل ءايلاب بوصنم مرح : ريدقتب روكذملا هرسفي رمضم لعفب هب لوعفم
 : :هلعافو حتفلا ىلع ينبم ىضام لعف : مرح .درفملا نيونت. نع ضوع نونلاو
 ةقوبسم اهنال «ةلصتم» فطع فرح : مأ .وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض

 ْ .«نيركذلا» بارعإ برعت نييثنالا . ماهفتسا ةزمهب

 مسا «امالاو , فطع فرح «مأ») نم ةنوكم : امأ : هيلع تلمتشا امأ ©

 . نيئثنالاو نيركذلا نم لدب بصن لحم يف نوكسلا ىلغ ينبم لوصوم
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 ةلمجو . هيلع تلمتشا ام مرح مأ اهئانإ مأ اهروكذ مرحأ : مهأس : ريدقتب

 قلعتم رورجمو راج : هيلع . اهل لحم ال لوصوملا ةلص ؛هيلع تلمتشا»
 ثينأتلا ءات : ءاتلا» . ضام لعف وهف « تلمتشا » لعفلا امأ . تلمتشاب

 . ةنكاسلا

 هيلا فاضم : نييثنالا . ةمضلاب عوفرم لعاف : ماحرأ : نييثنالا ماحرأ ©

 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ىنثم هلأل ءايلاب رورجم
 نم عراضم نال نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوئبن : ملعي ينوئّين ©

 نون : نوئلا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفالا
 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءايلاو . ةياقولا

 . مولعم رمأب . يأ . ينوئبنب قلعتم رورجمو راج : ملعب

 ينبم صقان ضام لعف :متنك .مزاج طرش فرح :ْنِإ : نيقداص متنك نإ ©
 . نإب مزج لحم يف طرشلا لعف كرحتم ا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع

 ةمالع ميملاو «ناك١ مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا

 نونلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم «ناك» ربخ :نيقداص .روكذلا .عمج

 : ريدقتلاو . هانعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو . درفملا نيونت نع ضوع
 . همرح هللا نأ يف نيقداص يأ . ملعب ينوئبن نيقداص متنك.نإ

 0220 2 7 بدم ظور وم ساس 211 :

 ش نيالا سنك نينارصبآسورزتلا ليلا ١
 5 27 لس م اسكر 0 را ري فا

 هناك صَوذإءهشرششرأ نيعالاداَميأِ لع كَمْعأَأ
 كا اي تا وا 7 1212 1 هوو د
 ناسف كابريو نق آلي
 يف اهبارعإ قبس : نييثنالا ماحرأ هيلع تلمتشا امأ نييثنالا مأ مرح نيركذلآ لق نينثا رقبلا نمو نينثا لبالا نمو « . © َنيقاَوفا كهل

 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا

 تك را



 |: مك طع فرح يهو (لبا اهانعم «ةدطقنما مأ : ءادهش متنك مأ ©

 ريملض : ءاتلا . كرحنملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف
 07 جلا ةماع ملي 914 سا عفو لص اف مشل لح يس لم

  معكأ لب : ريدقتب «ءادهش متنك مأ» ةلمجو . ةحتفلاب بوصنم «ناك» ربخ

 : . راكنالا : ةزملا ىنعمو : ءادهش

 / بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : !: اذهب هللا مكاصو ذإ ©

 أ ىلع ينبم ,(رمأ» ىنعمب نضام لعف .: ىصو . ةنيحل اهانعمو ميكب قلعشم

 ! يف ْمضلا ىلع ينبم لصنم ريمض : فاكلا . رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا

 ' عوفرم لعاف : هللا : روكذلا عمج ةمالع ميملاو . مدقم هب'لوعفم بصن لحم

  ةراشا مسا : اذه . ىصوب قلعتم رورجيو رابج : اذهب .. ةمضلاب ميظعتلل

 : رج 'لحم يف «اذهب هللا مكاصو» ةلمجو . ءابلاب رج لح يف:نوكسلا ىلغ ينبم

 . (ذإ) دعب اهعوقول ةفاضالاب

 لحن يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : نم . ةيفانغتسا, : ءافلا : ملظأ نمف ©

 نم ين ل ني او ةمسضلاب عم «نم بخ ١ ملل. أدتبم عفر

 : .. «لعفأ» نزو ىلع فرصلا

 ناو رج فرح «نم» نم نوكم ملظأب قلعتم رورجبو راج : ىرتفا نمم ©
 : رج لحم يف نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح نوكسلا ىلع ْئنبم لوصوم مسا

 : . رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىرتفا . نمب

 00 . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 ميظنتلل رورجم : هللا . ىرتفاب قلعتم ميظعتلل رورجمز راج : ًابذك هللا ىلع ©

 ةلمجو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًايذك . ةرسكلا رجلا ةمالعو .ىلعب

 : . لوصوملا ةلص «ىرتفا»

 بوضنم عياضم لعف : لضي . ليلعتلل رج فرح : مإللا : سانلا لضيل ©
 ! هيف تتسم نيمض : لعافلاو : ةسفلا هبصن ةمالعو مالا دعب ةرمضم أب

 : اهالت امو «ْنأ» و . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : سانلا . وه هريدقت ًازاوج
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 ةلمججو . ىرتفاب قلعتم رورجملاو.راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب
 . اهل لحم ال ةرمضملا « نأ» ةلص « سانلا لضي»

 . ملاع ريغ : ريدقتب «لضي» لعاف نم لاحب قلعتم رورجبو راج : ملع ريفي ©

 ٠ ا ل تل كاب روز يلا فاضس د يلع 0 .

 هبشم ديكوتو بصن فرح : ن !: نيخاظلا موقلا يدهي ال هللا نإ ©

 ةيفان : ال . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم ؛نإ) مسا : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب
 . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يدهي . ال لمع اال
 : موقلا . هناحبس هيلع دوعي وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 عمج اهنال ءايلاب ةبوصنم موقلل ةفص : نيملاظلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 يدب الد ةلمجو . ةتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو . لاس ركذم
 . « نِإ» ربخ عفر لحم يف «نيملاظلا موقلا

 نهرا قيوم 1“
 ا ل - ا كس بنَ

11111111 
 : لعافلاو . نينكاسلا ءاقتلال هوو تفذحو نوكسلا ىلع ينبص رمأ لعف : لق ©

 تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض ا

 هب لوعفم بصن ل يف : ةلمجلا : ًامرحم ىلإ ىحوأ ام ف دجأال ©
 عوفرم عراضم لعف : دجأ . ا لمع ال ةيفان : ال . «لوقلا لوقم» 3 ٠

 مسا : ام . رج فرح : يف . دجأب قلعتم رورجبو راج : ام يف .ةمضلاب

 ينبم ضام لعف : يحوأ .. يفب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم
 هريدقت ًاناوج هيف رتتسم زيمض : لعافلا بئانو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل
 : ًامرحم .نآرقلا نم يلإ يحوأ.يأ . يحوأب قلعتم رورجمو راج : يلإ . وه

 سو 3

 د 756-



 ١ لوعفملا فذح ًامرحمًاماعط : هريدقت ةفوذحم هب لوعفمل ةفص وأ هب لوغفم
 لص ؟يحنأ ةلمحو . ةحتفلا : هبصن ةمالعو . هلجحمع ةفصلا تلحو

 00 .! اه لحم ال لوصوملا

 عراشم لثق .: معطي . ًامرحمب قلعتم رورجمو راج : ةهمعطي معاط ىلع ©

 أ ءاهطلاو . وه : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو . ةمضلاب عوفرم

 يف ةهمعطي# ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 ْ . معاطل ةفص رج لحم

 ! . يردصمو بصن فرح : نأ . ءاثتسا ةادأ : الإ : ةقيم نوكي نأ الإ ©

 : اهمنماو .'ةحتفلا : هبصن ةمالعو ْنأِب برصنم صقان عراضم لعق : نوكي
 , . مرحملا ءيشلا نوكي يأ عفر لحم يف وه . هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض
 ! يف زدصم ليوأتب . اهالت امو.«نأ) و .ةحتفلاب بوصنم «نوكي# ربخ : ةتيم

 ! ةلض «هتيم نوكي# ةلمجو . ةعيم نوك الإ : ريدقتلا . ًالإب ىدتسم بصن لحم
 7 : اهل لحب ال ةيردصملا «نأل

 تيم لع دأب ةفوطعم ءا :٠ ريزئخ محل وأ ًاحوفسم ًامدوأ ©
 ! : ًاحوفسم كلاب رورج هيلا فاض : ريزنخ :. ةحئفلاب اهلثم ةبوصنم
 0 . امد - فوصوملل تعن -.ةفص

 ! هبشم ديكؤتو بصن فرح : َّنِإ . ةيفانثتسا وأ ةيليلعت : ءافلا : سجر هئإف ©

 , اهريخ : سجر . اهمسا بصن لحم يف لصتم :ريمض : ءاهلاو . لعفلاب

 0 .٠ ٠ ةمضلاب عوفرم

 ' ىلع فرطعم : ًاقسف . فطغ فرح : وأ : هب للا ريغل :لهأ ًاقسف وأ«

 ريغل لهأ :يأ ؟لهأ» ةلمج نم ًالاح نوكي نأ زوجيو :ةحتفلاب بوصنم «ةتيم»

 ' يفانو . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : لهأ . ًاقسف هب هلل
 يف 'ناهدعب امو لهأ» ةلمجو . وه : هريدقت ًاناوج هيف رتتبسم ريمض لعافلا
 | قاضم :. هللا : لهأب قلتم دورتو راج : ينل ١ ًاقسفل ةفص بصن لحم
 . لهأب قلعتم رورجيو راج : ٠ ةرسكلاب ميلظمتلل رورجم هيلا

 ل ”ةتا



 نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانتسا : ءافلا : رطضا نمف ©

 نمب مزج لحم يف رطضا . دبع عفر لع يف نينكاسلا ءاقشلال رسكلاب كرح
 ادتبملا ربخ عفر لحم يف هقازجو طرشلاو «لهأ» برعتو . طرشلا لعف اهنأل
 .٠ 1نم»

 هيلا فاضم : غاب . ةحتفلاب بوصنم لاح : ريغ : داع الو غاي ريغ ©

 مسالا نم ءايلا تفذح دقو ةفوذحملا "ابا ىلع ةدقلا ةنونملا ةرسكلاب رورجم

 . ىفنلا ديكاتل ةدئاز : ال . ةفطاع : واولا : او ٠ ضوقتم ةركذ أل

 . اهبارعإ برعتو غاب ىلع ةفوطعم :داع

 فرح : ا :لا : ميحر روفغ كير نإف ©

 لب يقل برصن «نِإ) نيل ٠ لعفلاب همشم ديكوتو بصن

 نإل ٍناث ربخ وأ روفغل - تعن - ةفص : ميحر . ةمضفلاب عوفرم «نإ» ربخ

 باوج «اهريخو اهمسا عم ّنِإف» ةلمجو . هرخآ يف ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم

 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم عاج طرش

 ْميلءافوتاورِلاََو ف ظ ىو كرا عَرأعو 7 ١

 َكِلَذ وعي طَسَخََمْوَأ 327 وتكمل بو

 © َةورطةاَتَمِهْيَيميَ

 قلعتم رورجمو راج : نيذلا ىلع . ةفطاع : واولا : اوداه نيذلا ىلعو ©

 : اوداه . لعب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا .انمزحب
 يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف

 . لوصوملا ةلص ؛اوداه» ةلمجو . ةقراف فلالاو لعاق عفر لحم

 . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : مرح : رفظ يذ لك انمرح ©
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 'هب لوعفم !: لك . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هانا و
 ' ةسمئخلا ءاسالا نم هنأل ءايلاب رورح هيلا فاضم : يذ . ةحشفلاب بوصنم

 000 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : رفظ . فاضم وهو

 , .دورجو راج : رقبلا نم . ةفطاع : واولا : انمرح منغلاو رقيلا نمو ©

 تبرعأ : انمرح . اهلثم ةرورجم ؛رقبلا» ىلع اولا ةفوطعم : منغلاو

 نيياقلا ريمض ؛مه» و . انمرحب قلعتم رورجي راج : امهموحش مهيلع ©
 ' . ةحتفلاب بوضنم هب لوعفم : موحش . ىلعب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 ؛ فرح ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لضتم ريمض : ءاهلا
 00 . ةينثتلا ةمالع فلالاو داع

 الإبأ ىنششم مسا : ام . ءانثتسا ةادأ : الإ: امهروهظ تلمح ام الإ ©
 ! . حتفلا لع ينبم ضام لعف : تلمح . بصن.لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 : تبزعأ :'امه . ةمضلاب عوفرم لعاف : روهظ . هنكاسلا :ثينأتلا ءات : ءاتلاو

 )ش '' . «امهموحشا يف

 ' ةمضلا اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوفرم «امهروهظ» ىلع وأب ةفوطعم : اياوحلا وأ ©
 . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا

 ' ىلع ينبم 'لوصوم مسا : ام . فطع فرح : وأ: مظعي طلتخا ام وأ ©
 ؛ ضام لعف : طلتخا :. بوصنم ىلع ةفوطعم هلأل بصن لحم يف نوكسلا

 ' :مظعب : وه . هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو . حتفلا ىلع ينبم

 لحم ال لوصوملا ةلص ؛مظعب طلتحا» ةلمجو . طلتخاب قلعتم رورجمو راج

 00 ْ اهل

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ: مهيغنيب مهانيزج كلذ ©
 ' وأ ءازجلا كلذ ريدقتلاو . باطخخ فرح : فاكلاو . دعبلل : ماللا . أدتبم

 ريمض «ان» و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف ::انيزج . ميرحتلا

 ينبم نييئاغلا ريمض «مه» و : لعاف عفر لخم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم
 اا 1 . هيلا فاضم رج:لحم يف نوكسلا ىلع
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 هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . ةيفانثسا : واولا : نوقداصل انإو ©

 . « نإ» مسا نوكسلا ىلع ينبم بصن لحم يف لصتم ريمض «ان» و . لعفلاب

 واولاب عوفرم «نإ» ربخ : نوقداص . ةقلحزم ديكأتلل : ماللا . نوقداصل

 . لاس ركذم عمج هنأل

 © َنيلاررفاؤنأ راو عيد زفترذ اورق آزال 1 ١
 : اوبذك . مزاج طرش فرح : نإ . ةيفانعسا : ءافلا : لقف كويذك نإف ©

 لعف وهو نإب مزج لحم يف ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف
 لصتم ريمض : فاكلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . طرشلا

 باو ةطبار : ءافلا : لقف . هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم
 .نينكاسلا ءاقتلال هوو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق . طرشلا

 باوج اهالت امو «لقف» ةلمجو .تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش

 لوقم» هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : ةعسلاو ةمحر وذ مكير ©

 ينبم لصتم ريمض : فاكلا . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : بر «لوقلا

 ربخ : وذ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع

 فاضم : ةمحر . فاضم وهو . ةسمخلا ءاسالا نم هنأل واولاب عوفرم أدتبملا

 . اهلثم ةرورجم ةمحرل ةفص : ةعساو . ةرسكلاب رورجم هيلا

 لعف : دري . اهل لمع ال ةيفان : ال . ةيفانئتسا : واولا : هسأب دري الو ©

 عوفرم لعاف بئان : هسأب . ةمهلاب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم

 . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو .ةمضلاب

 - تعن  ةفص : نيمرجملا .دريب قلعتم رورجمو راج : نيمرجملا موقلا نع ©

 نع ضرع نونلاو . ملاس ركذم عمج اهال ءايلا اهرج ةمالعو ةرورجم موقلل
 . درفملا نيونت
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 ' اهيالو[ان|لوسرتَءضآهَمَرل اك انوي

 ا احول ب 2177

 © نور ةلذشنأ ناد دا ةرتونبتكدإ خ1

 أ. ييرقلل - لابطسا - فيرست فرح : نيسلا : اوكرشنأ نيذلا لوقيس «
 ١ حتفلا ىلغ يتبم لوصوم مسا : نيذلا . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : :لوقي

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوكرشأ . لعاف عبفر لحم يف
 : ةلمحو . ةقراف فلالاو لعاف عفر لخ يف لصم ريمض : واولا . ةعامجلا

 . اه لحم ال لوصوملا ةلص «اوكرشألا
 لعف : ءاش . ملاج ريغ طرش فرح : ول : انكرشأأ ام هللا ءاش ول ©

 ' ىللع ينبم لصتم ريمض «ان»و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضانم

 ال قاجيغ طرش بارج ؛ انكرشأ امه ةلعو . لعاف عفر لع يف نوكسلا

 ش . بارعالا نم ا لحم

 / ىلع ةقوطتم : ٠ . يفنلا ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع : واولا : اًنَوابآ الو ©
 لع يف قركسلا لع يم لصت ريف ةاناو . ةمضلاب عوقرم «انا ريمضلا

 . قيرط نع كرشلا نع اناهتل هللا ءاش ول ؛«ول» باوج ىنغُسو . ةفاضالاب رج

 : ْ . لوسر

 . . يلا ديقأتل ةدئاز : ال ؛ ةفطاع : واولا : ءيِش نم انمردح الو ©

 ' دئاز رج فرح : نم. اهبارعإ برعتو «انكرشأ» ىلع ةفوطعم :انمّرح
 ' تلف ؛ال' و . هب لوعفم هلأل ًالحم بوصنم ًاظفلل رورجن مسا :ءيش

 : . هقرطعم نع فوطعملا

 ىلع ينبمأ «لثم# ىنعمب مسا : فاكلا : مهلبق نم نيذلا بذك كلذك ©

 , يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . فاضم وهو أدتبنم عفر لحم يف حتفلا

 اا”ةهءاد



 : بدك . باطخ فرح : فاكلاو . دعبلل : ماللا . ةفاضالاب رج لحم

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . حتفلا لع ينبم ضام لعف

 ةمهلاو و . ةفوذحم لوصروم ةلصب قلعتم رورجمو راج : لبق نم . لعاف عفر

 لمع يف «مهلبق نم نيذلا بذك» ةلمجو هيلا فانضم رج لح يف نيئاغلا ريمسغ

 . أدتبملا ريخ عفر

 بارعإ برعت : قاف . ءادتو ةياغ فرح : ىتح : انساب اوقاذ ىتح ©

 ينبم لصتم ريمض «ان» و . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : انشأب . هاوكرشأ»
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 . نينكاسلا ءاقتلال هواو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق : له لق ©

 فرح : له . تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رشتسم ريمض : لعافلاو

 . ماهفتسا

 قلعتم ةيفرظلا لع ةحتفلاب بوصنم ناكم فرظ : دنع : ملع نم مكدنع ©

 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . فاضم وهو مدقم ربخب

 : ملع . دئاز رج فرح : نم . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . ةفاضالاب رج

 رخؤم أدتبم هنا ىلع ًالحم عوفرم ًاظفل رورجم مسا

 عراضم لعف : هوجرخت . فطع فرح يهو ةيببس : ءافلا : ال هوجرختف ©

 لاعفالا نم هثأل ثلا فذح هبصن ةمالعو ءافلا دعب ةرمسغس ْنأب بوصتم

 لصتم ريمض : ءاشاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمبض : واولا .

 قلعتتم رورجمو راج : انل . بل لم يف مشل ىلع يشب

 ردصم ىلع فوطعم ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا «نأ» و . همجرختب

 ةلمجو . جارخاف ملع مكنم نكيل : ريدقتلا . قباسلا مالكلا نم عزتنم

 . «نأ » ةلص !هوجرخت»

 . هل لمع ال ؛اما ىنعمب يفن فرح : !: نظلا الإ نوعبتت ْنِإ ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض : وااو نوتلا تريب عوفرم عراضم لعف :نوعبتت
 ءانكتسا وهو ةحتفلاب بوصنم ًالإب ىنثتسم : نظلا . ءانثتسا ةادأ :الإ .لعاف

 رج م



 وهو .. نظلا نوعبتي مهنكلو : ينعي  .ملاعلا سنج نم سيل نظلا نال عطقنم
 . لادبالاو بصنلا نوزيجيف ميمت وب امأ . نييزاجحلا ةغلب بوصنم

 . ال لمع ال هام» ىنعمب يفن فرح : ْنِإ . ةفطاع : اواولا : الإ متثأ ْنِإو ©
 : ةادأ : الا . أدتيم عقر لح يف نوكسلا ىلع ينيم لصنفنم عقو ريمسف : مآ

 ! يف لصتم ريمض : دا. نلا تيب يفرم اس لمذ : نوصوخت

 معنأ ام: ٍينعمب «متنأ » ريخ عفر لحم يف «نوصرخت» ةلمجو . لعاف عفر لحم

 . «نربذاكا نوصرغ الإ

 ١ نيم الطفو درا 4
 , تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق: ةفلابلا ةجحلا هّللف لق ©

 ثنأ : .هريدقت ًابوجو هيف رتتشم ريمسف .: لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هواو

 . مكقم.ربخب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هلل . ةذئاز : ءافلا : هّللف

 : ةجحلل - تعن .ةفص : ةغلابلا . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ةجحلا

 أ لوقم » هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلاو . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم
 ' ش . « لوقلا

 :لعف : ءاش . مزاج ريغ طرش فرح : ول .. ةيفانععسا.: ءافلا : ءاش ولف ©

 . وه : هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو . حتفلا ىلع ينبم ضام

 ينبه ٍضاِم لعف : ىده . ؟ول' باوج يف ةعقاو : مالا : نيعمجأ مكادهل ©

 | : هريدقت ًالاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتشلا. ىلع

 !ميلاو هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . وه
 لحم ال مزاج ريغ طرش باوج .«نيعمجأ مكادخلا ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع

 'قحلم هلأل ءايلاب بزصنم يوتعم ديكوت وهو ضح ديكوت :.نيعمجأ . ال
 . اذرفملا نيونت نع ضوع نونلاو . عمجأ : :هذرفم ملاسلا ركذملا عمجبب
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 :ةعمتع ةلئاةضفينزلاةةينامإت 0١ -
 نوما ااا ا 2 7 طلبتك 9
 © َنلِرْعْمَهَي 3 78 رهو رج

 لعافلاو . نينكاسلا ء ءاقتلال واولا تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 فلتخا . ةيدعتمو ةرصاق لمعتست اورضحأ وأ اوتاه : ىنعمب لعف مسا : حله ©

 اهظفل فلتخي ال ةدحاو ةقيرط مزلت نأ : امهادحإ : نيتغل ىلع برعلا اهيف
 اي ملهو ناديز اي ملهو ديز اي مله : لوقتف هيلا ةدنسم يه نم بسحب

 ليزنتلا ءاج اهيو زاجحلا لهأ ةغل يهو تادنهو نادنهو دنه اي ملهو :نوديز
 يهو انيلا اوتا يأ . انيلا مله مهناوخال نيلئاقلاو : ىلاعت لاق . ميكحلا

 لبقت ال اهنكل بلطلا ىلع ةلاد تناك نإو اهنال رمأ لعف ال لعف مسا مهدنع

 هيلا ةدنسم يه نم بسحب ةزرابلا رئامضلاب اهقحلت نأ ةيناثلاو . ةبطاخملا ءاي

 يف لاق - ص - يبنلا نأ يراخبلا حيحص يفو . اوملهو |مله مله لوقتف
 نْمَمْلهَو . هدعب اولضت ال ًاباتك مكل بتكا اومله : هيف تام يذلا هضرم

 بلطلا ىلع اهتلالدل رمأ لعف ءالؤه دنع يهو ميمت ينب ةغل يهو يملّمو
 لمعتست «مله» نأ نيتميركلا نيتيآلا نم نيبت دقو . ةبطاخملا ءاي اوبقو

 . ةيدعتمو ةرصاق

 ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مكءادهش ©

 . «لوقلا لوقما هب لوعفم بصن لح يف «مكءاذهش

 بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : نودهشي نيذلا ©
 واولاو ٠ نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نودهشي . ءادهشلل ةفص

 ا را



 .اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نودهشي# ةلمجو . لعاف عفر لح يف لصتم ريم
 : : ١ . بارعالا نم

 ظفل هللا . :لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ : اذه مرح هللا نأ ©

 ؛ ىلع ينبم نضام لعف : مرح . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم 8نأ» مسا : ةلالجلا

 ... هناحبس هللا ىلع دوعي وه : .هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريممض لعافلاو حتفلا
 يذلا اذه يأ . هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه

 ٠ نأب ريدقتلاو رج فرحب رج لحم يف اهربخو اهمسا عم نأو . نومرحت

 ؛لعف : اودهش مزاج طرش.فرح : نإ . ةيفانكسا : ءافلا : اودهش نإف ©

 ماركا ورب هلاصتلل فلا ىلع ينيص نإب منبج لع يف طرشلا لعف ضام
 ْ . ,ةقراف فلالاو . لما عفو لعن ف لتس زي: واولا

 ! . ةفزاج ةيهان : ال . طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : مهعم دهشت الف ©

 ريم : + لعافلاو هرخآ نركس هيج ةمالعو الم مزج اشم لش ١ دهشت
 :عامتجالا ىلع لدي ناكم فرظ. : مهعم « تنأ .: هزيدقت ًابوجو هيف رتتسم

 ؛نييئاغلا ريمض («مها و: دهشتب قلعتم ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف ةبحاصملاو

 ,باوج «مهعم دهشت الفا ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ش 00 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش

 أدهشت الد : ىلع واولاب ةفوطعم : عبتت الو: نيذلا .ءاوهأ عيتت الو ©

 !مسا.: نيذلا . ةجتفلاب بوصنم هب لوعفم ::ءاوهأ . اهبارعإ برعتو
 ا . هيلا فاضم رج لحم يف حتفلا ىلع .ينبم لوضوم

 ىلع ينبم نضام لعف : اوبذك . احل لحم ال لوصوملا ةلْض : انتابآب اويذك ©

 !لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض' : واولا . ةعامجلا زاوب هلاصتإل مضلا

 'ريمف ؟ ان ١ و . اوبذكب قلعتم رورجمو راج : تايآب . ةقراف فلالاو

 ش . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم .

 «نينلا» ىلع واولاب ةفوطعم : نيذلاو : ةرخآلاب نونمؤي ال نيذلاو ©
 .٠ ؟نودهشي# .بارعإ برعت : نونمؤي . ال لمع ال ةيفان : ال .لوالا
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 0 راج :ةرخآلاب

 ينبم لصفنم عفر ريمض : مه . ةيفانتسا : :١٠ نولدعي مهيرب مهو ©

 و نولدعيب قلعتم رورجمو راج : 00 را
 يف : نولدعي . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض (مه»

 «نولدعي مهبرب مه» ةلمجو . «نودهشي» بارعإ برعت «مهل ربخ عفر لحم
 . بارعالا نم امل لحم ال ةيفانثتسا

 ةلراو ةكاليضلا 1 لا
 فاكر يكد 5 ا

 دى 1 0 وياك كبَر يول رسالو

 : لعافلاو . نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 . تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 هدع « ءانثتسا ريغ نم هلاوحا عيمج يفو (ئاد حتفلا ىلع ينبم رمأ لعف : اولاعت ©
 لاد هنأ ليلدب رمأ لعف هنأ باوصلاو لاغفالا ءامسا يف نييوحنلا نم ةعامج
 نولوقي زاجحلا لهاو ماللا حتفب يلاعت لوقت ةبطاخملا ءاي هقحلتو بلطلا ىلع
 نم هعراضم نال نونلا فذح ىلع ًاينبم رمأ لعف اهيرعأ مسقو . ماللا رسكب
 عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتاو ةسمخلا لاعفالا
 يلاعت مومهلا كمساقا ىلاعت لاق نم نحل نم كانهو . ةقراف فلالاو لعاف
 ةلودلا فيس مع نبإ ينادحسملا سارف ينأل تيمل زج يف . مالا رحب

 هنكلو ديجم رعاش سارف وبأو مورلا دالب يف ريسأ وهو يبنتملا حودمت ينادمحلا
 ءارعشلا نم هنأل كلذو فرصلاو وحنلا دعاوقو ةغللا يف هرعشب دهشتسي ال
 ةغل فلاخي نمو برعلا ةغل فلاخ دق ماللا رسكب رعاشلا نوكيو نيدلوملا
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 هنأب رعاشلا اذه ىلع ءابلعلا مكح اذهلو ًانحال ربتعي يبرعلا همالك يف برعلا

 .اذإو" ءاسنلا ةروس نم نيتسلاو ةيداحلا هيآلا نسحلا أرقوأ تيبلا اذه يف نحل

 هب أرق يذلا هجولاو ةذاشلا تاءارقلا نم يهو ماللا مضب ؛اولاعت مهل ليق

 نم مزلي ال نكلو لوالا هجولا نم لايعتسالا يف لقأ ماللا رسكب زاجحلا لهأ

 :نيغ سارف يبأ لوق نوكي كلذ ىلعز ًانحال هب ملكتملا نوكي نأ ًاليلق هنوك

 ْ . لامعتسالا ةليلق ةفيعض ةغل ؛ىلع راج هنكلو نحل

 يارا" ةلعلا فرح هربخآ فذحب ميزج بلطلا باوج ٌعراضم لعف لتأ ©

 0 . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم نيمض لعافلاو

 ىلع ينبم «يذلا» ىنعمب لوصوم مسا : ام: مكيلع مكبر مرح ام ©

 يأ لقأ : ىنعمب وأ لأ 0 ل هب لص خم بسن لع ين ذوكلا
 : ىلع .ينبم, ضام لغف :: . لوقلا نم ةوالتلا نأل مكبر مرح ءيش

 اينيم لصتم ريمسف ؛ فاكلا . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : بر . حتفلا

 راج : مكيلع . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع

 .«مكيلع مكبر مرحا ةلمجو روكذلا عمج ةمالع ميملاو . مرحب قلعتم رورجو

 :لحملا بروصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو ال لحم ال لوصوملا ةلص

 0 . همرح ام : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل

 . مزجو يمن فرح 2الا و ريسفت فرح «نأ» نم ةنوكم !: الأ : اوكرشت د الأ ©

 .لاعقألا نم هنأل نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف : اوك اركشت

 زوجي ألو .. ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا

 لوقلا بجي لاخلا هذه يف أل ؟ىح اما نم لذي ةكرشت الأ" ةلمج تركت نأ

 :رماوالا فاطعنال يهاون لبسلا اوعبتت الو اولتقت الو اوبرقت الو اوكرشت ال
 ًاناسحإ نيدلاولاب اونسحأو : ريدقتلا نال ًاناسحإ نيدلاولابو هلوق يهو اهيلع
 ا . اوفوأ هللا دهعبو ارلدعاف معلق اذإو اوفوأو

 ..ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًائيش .اوكرشتب قلعتم رؤرجو راج : ًائيش هب ©

 . هب لوعفم هنأل بصن لحم يف ريمض «مرحا ةلص دئاعو

 ل 7365



 قلعتم رورجمو راج : نيدلاولاب . ةفطاع : واولا : ًائاسحإ نيدلاولابو ©
 ضوع نونلاو ىنثم هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو اونسحا هريدقت فوذحم لعفب
 © اونسحأ » هريدقت فوذحم لعفل قلطم لوعفم : ًاناسحإ . درفملا نيونت نع

 . ةحتفلاب بوصنم

 . اهبارعإ برعتو «اوكرشت ال:2ىلع واولاب ةفوطعم : مكدالوأ اولتقت الو ©
 ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :دالوأ

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا

 : انه نم وأ . اولتقتب قلعتم رورجمو راج : مكقزرن نحن قالمإ نم ©

 عفر ريمض : نحن . ليلعتلا ديفت ماللا ىنعمب ةياغلا ءادتبال وأ ريسفتلل ةينايب

 مضلا ىلع ينبم عاطملا دحاولا ريمض يأ ميظعتلل - ملكتملا ريمض - لصفنم

 ريمض : لعافلاو . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : قزرن . أدتبم عفر لح يف
 بصن لح يف لصتم ريمض : فاكلا . نحن : هريدقت مكبوجو هيف رتتسم
 ربخ عفر ل يف «مكقزرن» ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . هب لوعفم

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفتنم ريمض : ايإ . ةفطاع : واولا : مهايإ و ©

 : ريدقتب «مكقزرن» يف «فاكلا» ريمضلا ىلع فوطعم هأل هب لوعفم بصن
 . هل لع ال فرح نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و . مهقزرن

 . «اولتقت الو» بارعإ برعت : اوبرقت الو: شحاوفلا اويرقت الو .٠

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : شحاوفلا

 لحم يف نؤكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام : نط امو اهثم رهظ ام ©

 لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : رهظ . شحاوفلل ةفص وأ لدب بصن

 ةلمجو . رهظب قلعتم رورجمو راج : اهنم .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 واولاب ةفوطعم :اهنم نطب امو ريدقتب : نطب امو .لوصوملا ةلص ؛اهنم رهظ»

 . اهبارعإ برعتو «اهنم رهظ ام ىلع

 _ا7ةالا



 ١ بارعإ برعت : سفنلا اولتقت الو : هللا مرح يتلا سفنلا اولتقت الو ©

 بصن لخب يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا يتلا ٠ «دالوأ اولتقت الو»

 قطا لق لإ هريقت فيذع ينتسب قاما داما أ : الإ : قحلاب الإ ©

 : . اهريغ تلتق ول امك : ىنعمب

 ع لع يف نوكسلا لَ ينيم ةاشا مسا : اذ يرحم ةاستالا مكلذ ©

 | يأ عيبا ةمالع ميلا .باطخ فرح : فاكلاو . : ماللا .ًادتبم

 : 1 ذب قاصر يرتا مك

 . رذعتلل فلألا لع ردقللا حتفلا ىلع ينبم نام لمف : ٌئصر : هب مكاصو ©

  ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن.لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا

 لمخ يف "دب مكاصو# ةلمجو مكاصوب قلعشم رورجتو راج: هب.. روكذلا عمج

 . هب مكرمأ ىنغمب . .أدتبما ربخ عفر

 ا . حفلا لع ينبم لعفلاب هبشم فرح : لعل : . نولقعت مكّلعل ©

 عي ةمال ربل لكلا مسا بص لع يف فلا لع ليس خس ري

 ١ لضتم ريمض : واولاو نونلا نوبثب عوفرم عراضم لعق: نولقعت . روكذلا

 ىنعمب «َلعلا ربخ لحم يف ؛نولقعت» ةيلعفلا ةلمجلاو .. لعاف عفر لحم يف
 ..ميرحتلا كلذ نم ءاجر ىلع اونوكتل

 ليك ذكرك يعتصر 3[ ةرياساف قال و 1 0 ور اا سار سو ا 9
 وأو اورام اذ اناس لإ انت لال انتل ل

227 2 
 0 8 زا ماك ولسا هدأ دو لل ناك

 ؛ عراضم لعف : اوبرقت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع : واولا : اويرقت الو ©

 عقر لع يف لصتم ريمض : واول . نوثلا فذح : موج ةمالعو الب وزج

 ْ .. ةقراف فلالاو . لعاف

 هيلا فاشن: ميتيلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لام : الإ ميتيلا لام ©
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 . اه لمع ال رصح ةادأ : الإ . ةرسكلاب رورجم

 . رج فرح : ءابلا . اوبرقتب قلعتم رورجمو راج : نسحأ يه يتلاب © .

 رورجملاو راجلاو . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبص لوصزم مسا : يتلا 1
 عفر ريمض : يه . يتلا ةقيرطلاب . هريدقت فوذحم فوصومب قلعتم

 عوفرم أدتبملا رب : نسحأ . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم
 «نسحأ يه» ةلمجو ؛لعفأ» نزو ىلع فرصلا نم عونمت هنأل نوني لو ةمضلاب
 ال لوصوملا ةلص : قرطلا نسحأ يه : يأ ةفوذحملا ردقملا هيلا فاضملا عم

 . اهل لحم

 ٍْنأب بوصنم عراضم لعف : غلبي . رج فرح : ىتح : : هذشأ غلبب ىتح ©

 ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو !ىتح١ دعب ةرمضم

 ينبم لصتم ريمض :ءاهلاو ةحتفلاب بوصنف هب لوعفم : هدشأ . وه هريدقت
 ردصم ليوأتب : اهالت امو ةرمضملا «نأ» و . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع

 . اوبرقتب قلعتم رورجملاو راجلاو ىتحب رج لحم يف
 رمأ لعف : اوفوأ . ةفطاع : واولا : طسقلاب نازيملاو ليكلا اوفوأو ©

 ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال نونلا فذح ىلع ينبم 1
 بوصنم هب لوعفم : ليكلا . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 راج: طسقلاب اهلثم ةبوصنم«ليكلا» ىلع واولاب ةفوطعم : نازيملاو .ةحتفلاب
 . لدعلاب يأ . اوفوأب قلعتم رورجمو

 لعف : فلكن . ال لمعال ةيفان : ال: اهعسو لإ ًاسفن فّلكنال ©
 . نحن : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم ْ

 نم لدب : عسو . ءانثتسا ةادأ : الإ . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاسفن
 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه2 و . ةحتفلاب اهلثم بوصنم «اسفن#

 ْ . ةفاضالاب رج لحم
 نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : اذإ . ةيفانثتسا واولا : اولدعاف متلق اذإو ©

 ىنعمب : مشلق . ةمزاج ريغ طرش ةادأ هباوجب بوصنم هطرشل ضفاحن - ٠
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 . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضضامم لعف « متمكح

 : عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :ءانلا
 يفاةعقاو.ءافلا : اولدعاف .'هيلا فاضم رج لحم يف «متلق» ةلمجو روكذلا

 ' باوج «اولدعاف» ةلمجو اوفوأل بارعإ بربعت : اولدغا . طرشلا باوج

 . بارعإلا نم ال لخم ال مزاج ريغ طرش

 1 :'ناك مزاج ريغ طرش فرح : ول..:ةيلاح : واولا : :ىبرق اذ ناك ولو ©

 . .٠ اوه هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض : اهمساو حتفلا لع ينبم صقان ضام لعف
 : هنأل فلألاب بوصنم «ناك» ربخ : اذ . مكل ًابيرق مصنخلا ناك ول : ىنعمب

 ' ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ىبرق . فاضم وهو ةسمخلا ءامسالا نم

 ! مدقتل فوذحم طرشلا باوجو.رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو

 واولا نوكت نأ زوجيو . لاح بصن لحم يف «ىبرق اذ ناك ول» ةلمجو . هانعم

 : : . ةيضارتعا

 . :اوفوأب قلعتم رورجمو راج : دهعب . ةفطاع : راولا : اوفوأ هللا دهعيو ©

 :ريدقتب يأ .اهبارعإ قبس : اوفوأ .ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا

 ١ اذاو ىنعما نوكي نأ زوجيو «اوفوأ) ةيلعفلا ةلمجلا ترنخاو هللا دهعب اوفوأ

 . اوفوأف متدهاع

 هب مكاصو مكلذ» بارعإ برعت : نوركذت مكّلعل هب مكاصو مكلذ ©
 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف «نولقعت مكّلعل

 مرفت يني ليوم 0
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 58 نوه يأ هوب م0

 ' لع فوطعم ::هذعب امو . ةفطاع واولا : اًميقتسم يظارص اذه ناو ها
 . لتأو ديحوعلاو كارشالا يفن مكيلع تأ : ىنملا نوكل ةاركرشت ت ال نأ»
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 ةبصان «نأ» لعج ةلاح يف بارعإلا اذهو (يقتسم يطارص اذه نأ مكيلع

 «ايقتسم يطارص اذه ناو: لعج حيحصلا نأل كلذو «اوكرشت الأ» يف لعفلل

 بصن فرح : ْنَأ . «هوعبتاف (ميقتسم يطارص اذه نألو؛ ىنعمب عابتالل ةلع

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه . لعفلاب هبشم ديكوتو
 ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم اهربخ : يطارص . هّنأ» مسا

 بوصنم لاح : (ًميقتسم . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءانلاو

 . ةحتفلاب

 نال نوئلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : هوعبتا . ةيفانئتسا ءافلا : هوعيّتاف ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم

 . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :ءاهلاو

 لعف : اوعبتت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع واولا : لبسلا اوعبتت كت الو ©

 يأ : قرفت . فطع فرح يهو ةيببس ءافلا : هليبس نع مكب قّرفتف ©

 ةيببسلا ءاف دعب ةرمضملا ْنأب بوصنم عراضم لعف « ءاتلا تمغدأ دقو قرفتت

 قلعتم رورجمو راج : مكب . يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو

 لاحب قلعتم رورجيو راج : هليبس نع . روكذلا عمج ةمالع ميملاو قرفتب

 و ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : ءاهلاو «قرفت» يف ريمضلا نم فوذحم

 نم عزتم ردصم لع فوطعم ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةرمضملا « نأ»

 نايدألاو بمهاذملا يأ لبسلا عابتا مدع مكنم نكيل : ريدقتلاو قباسلا مالكلا

 ةرمضملا (ْنأ» ةلص «قرفت» ةلمجو . هللا ليبس نع مكايإ اهقرفت مدعف ةفلتخملا

 . اه لحم ال

 هب مكاصو مكلذ» بارعإ برعت : نوقتت مكلعل هب مكاّصو مكلذ ©
 . ةثاملا دعب نيسمخلاو ةيداحلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «نولقعت مكلعل
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 : ىلع ةفوظعم : هدعب امو بيترتلل فطع فرح : باتكلا ىسوم انيتآ مث ©
 ! مظعأ مث هب مكاصو مكلذ ::ريدقت ىلع ةقباسلا ةميركلا ةيألا يف هب مكاصوا

 : نوكسلا ىلع ينبم ضام لغف : انيتآ . باتكلا ىسونم انيثآ انأ كلذ نم

 | .'لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لضتم نيم «انال و انب هلاصتال
 1 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحشتفلاب بوصنم لوأ هب لوعفم : قسوم

 . ةحتفلاب بوصنم ٍناث هب لوعفم : باتكلا

 : ىلع . ةحتفلاب بوصنم ةلجال لوعفم : ًامامت : نسخأ يذلا ىلع ًامامت ©
 ' راجلاو ىلعب.رج لحم يف نوكسلا ىلع .ينبم لوصوم مسا .:: يذلا . رج فرح

 : لعافلاو حتفلا ىلع ينبم نضام لعف : نسحأ : انيثآب قلعتم رورجملاو
 ! مايقلا نسحأ . هريدقت فوذحم هلومعمو وه هريدقت ًانارج هيف رتتسم ريمض

 1 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص 4هب .مايقلا نسح » ةلمجو .هب

 برعتو ؟ًامام» ىلع واولاب ةفوطعم : ًاليصنتر : ءيش لكل ًاليصفتو ©
 ' ..ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ءيش . .قلعتم رورجبو راج : لكل . اهبارعإ

 ١ نابوصنم ةًامامت» ىلع فطعلا يواوب نافوطعم .: :نارسالا : ةمحرو ىدهو ©
 . رذعتلل «ىده» يف ةردقملا ةحتفلاب اهلثم

 ْ نيئافلا يمض ةمهناو لعفلاب هبشم فرح : لعل: مهير ءاقلب مهّلعل »

 , قلعتم نورجمو راج : ءاقلب . اهنمسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ' نيباغلا زيمض «مها و ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : بر . نونمؤيب

 : . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 : لحم يف لصتم ريمض : واولاو نونلا توبثب عوقرم عراضم لعف : نوئمؤي ©
 : . «لعلا ريخ عفر لحم يف : ةلمجلاو . لعاف عفر
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 ١6 نو كك يلوم هوعجأ ناتو اذهو ©

 يف نوكسلا لع ينبم ةراشا مسا : اذه . ةيفاننتسا : وارلا : باك اذهو ©

 . ةمضلاب عوفرم «اذه» ربخ : باتك . أدتبم عفر لحم

 ريمض ان" و .انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : كرايم هانلزنأ ©

 باتكل ةفص عفر لحم يف «هانلزنأ» ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا

 . ةمضلاب هلثم ةعوفرم باتكل ةيناث ةفص : كرابم

 فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوعبتا . ةيفانتتسا : ءافلا : اوقتاو هوعّيتاف ©
 عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال نونلا ٠

 :اوقتاو . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو لعاف

 اوقتاو : هريدقت فوذحم اهومعمو اهبارعإ برعتو «اوعبتا» ىلع واولاب ةفوطعم
 هللا

 لصتم ريمض : فاكلا . لعفلاب هبشم فرح : لعل : نومحرت مكّلعل ©
 : نومحرت . روكذلا عمج ةمالع ميملاو اهمسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم
 يف لصتم ريمض : واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف
 . «لّعلا ريخ عقر لحم يف : ةلمجلاو . لعاف بئان عفر لحم

 1111111 1 هينا تكلا
 بوصنم عراضم لعف : اولوقت . ةيرذصمو بصن فرح : 1: اولوقت نأ ©

 لا مف اخ يف لصمم بصف : والا ١ ننلا فذح  هبصت ةمالمو أب ْ
 هل لوعفم بصن لح يف ردصم ليوأتب : اهالت امو «نأ) و ةقراف فلألاو

 لعال «نأ» ةلص «اولوقت» ةلمحو . مكلوق ةيهارك كلذ : ىنعمب ؛«هلجال»

 .امل

 ا ري



 ..م لوقلا لؤقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : باتكلا لزن ذأ امثإ ©

 | ٠ عقفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم سنام لعف : لزنأ . ةقوفكمو ةفاك :(نِإ

 ْ . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : باتكلا
 مسالا رج ةمالعو لزنأب قلعتم رورجيو راج : انلبق نم نيتفئاط ىلع ©

 : :لبق نم .درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نؤنلاو ىنثم هلأل ءايلا

 «اناو ينايب رج فرح نمو «باتكلا» نم فوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج

 : . ةفاضالاب رج' لحم يف لصتم ريمض
 نأشلا ريمض اهمساو ةليقثلا نع ةففغ : ْنِإ ةفطانع : وارلا : اثك ْنِإو ©

 و انب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : انك . هنأو يأ فوذحملا

 ةيلعفلا ةلمجلاو «ناك» مسا عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبه لصتم ريمض ةان»

 ٠ نيلفاغل مهبتكل مهتءارق نع انك اننإو يأ « ْنِإ) ربخ عفر لحم يف «انك»

 يم مما د ٠ نياقب قلعتم رورجو راج : نيلفاغل مهتسارد نع ©
 ' ةقلخزم ؛.ماللا : نيلفاخل ..ةفاضالاب رج لح يف نوكشلا ىلع ينبم نيبئاغلا
 ' هبطم فرح يه يتلا ليلا هَذإ) نم ةففخملا «نإ» نيب ةقرافلا ماللا يهو

 ! نونلاو ملاس ركذم غمج هنأل ءايلاب بوصنم '«ناك# ريخ ': نيلفاغ . لعفلاب

 ٠ درفللا نيونت نع ضوع

 ُءَمنَف ذي طلاب كنا م1117 ]وقرأ 01د
 َدَدَصو ابكي 0 قو كفو تصتت 1
 © فضي افاكاَب برع وسامي 7 0

 كالا القا لع ةفرطعم : الوش :: . فطع فرح : وأ: ول اولوقت وأ ©
 : . مزاج ريغ طرش فرح :.ول . اهلثم برعتو

 | ليطتم ريم هانا و لعفلاب هبشم فرح : َّنأ : باتكلا انيلع لزنأ انأ ©

 ١ ينبه ضام لعف : لزنأ . « نأ ١ مسا بصن لحم يف. نوكسلا ىلع ينبم

 : : باتكلا . لزنأب قلعتم رورجمو راج : انيلع . حتفلا لع ينبم لوهجملل
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 ربخ عفر لحم يف ؛باتكلا انيلع لزنأ» ةلمجو . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان

 لعفل لعاف عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهربخو اهمسا عم « نأ» و « نأ»

 . مهنم ىدهأ انكل باتكلا لازنإ تبث ول : ريدقتلا . تبث : هريدقت فوذحم

 صقان ضام لعف : انك . اولا باوج يف ةعقاو ماللا : مهثم ىدهأ اًذكل ©
 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع: ينبم
 فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم اهربخ : ىدهأ . ؟ناك» مسا عفر لحم

 ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و ىدهأب قلعتم رورجمو راج : مهنم . رذعتلل
 «ناك# ريخ بصن لحم يف ؛مهنم ىدهأ» ةلمجو . نمب رج لحم يف نوكسلا

 . اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «مهنم ىدهأ انكلا ةلمجو

 ْنِإ : ىنعم ىلع فوذحم طرشلا باومل ةطبار : ءافلا : ةنيب مكءاج دقف ©:

 فذحف مكبر نم ةليب مكءاج دقف مكسفنأ نم نودعت متنك ايف مكتقدص

 باوج مهل تيكبتلاو فينعشلا ظفلب ةلمجلاو فذحلا نساحأ نم وهو طرشلا

 : ءاج . قيقحت فرح : دق . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم فوذحم مزاج طرش

 لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف
 ىنعم ّنأل لعفلا ركذ دقو روكذلا عمج ةمالع ميملاو مدقم هب لوعفم بصن
 نيبطاخملا ريمضب هلعاف نع الوصفم لعفلا نوك وأ . نايب «ةنيبا لعافلا

 ةمضلاب عوفرم لعاف :ةئيب
 . ةليب نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : ةمحرو ىدهو مكير نم ©

 ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا

 «ةنيب» ىلع فطعلا يواوب نافوطعم نامسا : ةمحرو ىدهو . روكذلا عمج

 اهروهظ نم عنم «ىدها هرخآ ىلع ةمضلا تردق دقو ةمضلاب اهلثم ناعوفرم

 . رذعتلا

 نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : نم . ةيفانئتسا : نلا : مم ملظأ نمف ©

 نم عن هلل ديو ةمضاب عيفرم ةنم' بخ : م .ًادتبم عفر لحم يف

 مسا (ْنَما و رج فرح «ْنما نم ةنوكم : نمت . «لعفأ» نزو ىلع فرصلا
 . نمب رج لحم يف لوصوم

 تك نا



 ' نضام لعف : بدك . ال ل ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : هللا تايآب بذك ©
 ؛ راج : تايآب . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم
 د ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا . ٍبذكب قلعتم رورجمو

 ' بربتو ؛تايآب بّذك» ىلع واولاب ةفرطعم : يزجتس اهثع فدصو ©
 , : قرجن .. .بيرقلل - فيوست  لابقتسا فرح «نيسلا : يزجنس . اهبارعإ
 رتتسم ريمض : لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 ا : . نحن هريدقت ًابوجو

 صن لخ يف عتشلا ىلع ينبس لوصرم مسا : نينلا : نوفدصي نيذلا ه
 واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوفذصي .لوأ هب لوعفم
 .ةلجو ةةوضرعبا ىنعمب ..لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم
 : . اهل لحم ال لوضوملا ةلص «نوفدصيلا

 / يم هنو نوفدصيب قلعتم رورجيو راج باذعلا ءوس انتايآ نع ©
 ' ١ ةختفلاب بوصنم اناث هب لوعفم : ءرس . ةفاضالاب رج لع يف لصتم
 1 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : باذعلا

 | | لوصوم مسا : ام . يزجنب قلعتم رورجيو راج : نوفدصي اوناك امي ©
 ! ىلع ينبم. نضقان ضاَم لعف : اوئاك . ءابلاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم ش

 ' «ناك» مشا عفر لحن يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال ملا

 ْ بنصن لحب يف «نوفدصي) ةلمخو . اهبارعإ قبس : نوفدصي . ةقراف فلألاو

 . لوصوملا ةلص «نوفدصي اوناك١ ةلمحو «ناك» ربخ
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 يف لصتم ريمض : واولاو نوئلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نورظتني يأ
 . لعاف عفر لحم

 فرح : نإ . امل لحم ال رصح ةادأ : الإ: ةكئالملا مهيتات ْنأ الإ ©
 و ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف : يتأت . بصان يردصم ّْ

 مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه»

 امو ْنأو . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةكئالملا . عابشالل ةمضلاب ميملا تكرحو

 . هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهالت

 لك يتأي وأ : ىنعمب وأ باذعلاب كبر رمأ أي وأ : ىنعمب : كير ىتقأي وأ ©

 ىلع ةفوطعم : ةلمجلاو . كبر تايآ ضعب يتأي وأ هلوق ليلدب كبر تابآ
 رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو اهبارعإ برعتو «ةكئالملا يتأت ْنأ» ةلمج
 . حتفلا ىلع ينبم ةفاضالاب

 بارعإ برعت : ضعب تأت . ةفطاع : وأ: كير تابآ ضعب ىتاأت وأ#ه

 رورجم هيلا فاضم : كبر . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : تايآ «ٌبرر ينآي» 2
 رج لخم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو . ةرسكلاب ميظعتلل
 . ةفاضالاب

 ىلع بوصنم يتأيب قلعتم نامز فرظ : كبر تايآ ضعب يتأي موي ©
 . اهبارعإ قبس هدعب ةلمجلاو فاضم وهو حتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا

 . ةفاضالاب رج لحم يف : ةلمجلاو ّْ

 عرفرم عراضم لعف :عفني .اهل لمع ال ةيفان :ال : اهئاميإ ًاسفن عفني ال«
 لعاف : ناهيإ . ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم مدقم هب لوعفم : اسفن . ةمضلاب

 .ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهاو ةمضلاب عوفرم
 هأسفن" فوصوملل ةفص بصن لحم يف : ةلمجلا : لبق نم تنمآ نكت مل ©

 ملب موزجم صقان عراضم لعف : نكت .. بلقو مزجو يفن فرح :مل
 ريمض اهمساو نينكاسلا ءاقتلال هواو تفذحو هرخخا نوكس : همزج ةمالعو

 ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تنمآ . يه هريدقت ًااوج هيف رتتسم
 . يه : هريدقت ًانارج هيف رتتسم ريمض لعافلاو اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا

 ا و



 مشا : ليِق. . رج فرح : نم .. «نكت» ريخ بصن لحم يف ؛تنمآ» .ةلمجو

 راخلاو رج لحم يف ةفاضالا نع هعاطقنال مضلا ىلع ينبم نمب رورجم
 00 . :تنمآب قلعتم رورجملاو

 ةفرطعم : تبسك .. فطع فرح : وأ : ًاريخ اهئاميإ يف تبسك وأ ©
 «اه» و تبشكي قلعتم رورجمو راج : ناميإ يف . اهبارعإ: برعتو .«تنما22 ىلع

 , هب لوعفم : اخ . ةقاضالاب رج لخ يف نركسلا لع يثبم لصتم ريمسغ
 ٍ . ةحتفلاب بوصنم

 يالا ماقال نو تفي ةوكسلا لع ينم رسأ لعف لقا اورظتنا لق ©
 ينبم رمأ لعف : اورظتنا . : هريدقت ًابرجو هيف رثتسم ريمض : لعافلاو

 لصنم ريمض : واولا . سل الا نع دبا فس كا يلا فكس لع
 - هب لوعفم بصت لح يف ةاورظتنا» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف

 ْ . نينكاسلا ءاقتلال «لق» مال تزسكو  لوقلا لوقم

 ' لصتم ريِمَض هان» و لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ: نورظتنم انِإ ©
 ١ هنأل واولاب عوفرم اهربخ نورظتنم «ْنإ) مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 ! 220 .٠ درفملا ملمالا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو ماس ركذم عمج
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 ْمُصْاَتِلَ قاتلا 6 1 10
 نوعا وامان ميت كر

 :نيذلا .لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح :ْنأ : مهنتد اوقرف نيذلا ّنِإ ©
 نضام لعف : اوقرف . «ْنأ» مسا بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاضتال مضلا ىلع ينبم
 : هب.لوعفم .: نيد ٠ لوصوملا ةلص «مهتيد اوقرفا ةلمجو ةقراف فلألاو لعاف

 ٍ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض «مه» ئ . ةحتفلاب بوصنم

 ؛ مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك . ةفطاع : واولا : ًاعيش .اوناكو ©

 را



 . ةحتفلاب بوصنم اهربخ : ًاعيش . «ناك» مسا عفر لحم يف

 ٍضام لعف : تسل .« نأ ١ ربخ عفر لحم يف ةلمجلا : ءيشب يف مهنم تسل ©
 لصتم ريمض ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضقان

 ؛مهلا و رج فرح : نم : مهئم.. «سيل» مسا عفر لحم يف حتفلا ىلع .ينبم
 قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبص نيبئاغلا ريمض

 . سيل ربخب قلعتم رورجمو راج : ءيش يف «سيلا ربخب

 عرفرم ادتبم : رمأ . ةفرفكمو ةفاك : انإ: مث هللا ىلا مهرمأ امّنِإ ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و . ةمضلاب

 . ففطع فرح : مث . أدتبملا ربخب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هللا ىلإ

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ءىبني : مهثيني ©

 نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض مهو هناحبس هللا ىلا دوعي وه هريدقت ًازاوج

 .وه هريدقت فوذحم أدتبملا ربخ عفر لحم يف ةلمجلاو هب لوعفم بصن لحم يف

 نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :ام .ءىبنيب قلعتم رورجمو راج : اوناك امي ©
 . اهبارعإ قببس لوصوملا ةلص : اوناك . ءايلاب رج لحم يف

 توبثب عوفرم عراضم لعف يهو «ناكا ربخ بصن لحم يف : ةلمجلا : نولعفي ©

 ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو نونلأ

 . هنولعفي ريدقتلا هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم

 هم ع اس رس كج لل ل شم |

 قرطاج (لِاَحْمأ ٌرشعْمف تس ارءاَجْنَم ٠٠١
 0 وس 7+

 تاور

 عقر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم : ةنسحلاب ءاج نم ©

 قلعتم رورجمو راج 1 ةئسحلان . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض :لعافلاو

 . ءاجب

5594 



 ' قلعتم رورجمو راج : هل . طرشلا باوجل ةظبار :.ءافلا : اهلاثمأ ىشع هلف ©

 فاضم : لاثمأ . ةمضلاب عيقرم رخؤم أدتيم : شع . .فوذحم مدقم ربخب

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اهذ و ةرسكلا .: هرج ةمالعو رورجم هيلا

 : ءافلاي نرتقم مزاج طرش باوج ةاهلاثمأ رشع هلف» ةلمجو ..ةفاضالاب رج. لحم

 ' ددعلا ءاجو «نم» ربخ عفر لحم يف هبارج مو طرشلا لعف:اتلمجو مزج لح يف

 ٠ هفرصولا ماقم زيحلا سنملا ةفص ةماقإ بيس كلو ًاركذم ةرثعا

 . اهناثمأ تاتسح رشع : هريدقت

 : يسلب ءاج نم ٠ ةفطاع واولا : يزجي الف ةثيسلاب ءاج نمو ©

 ' ةطباز : : الف . اهبارعإ برعتو «ةئنسحلاب ءاج نم# ةلمج ىلع ةفوطعم

 يل عراشم لعف : يدي. دك اخ لمح ال ةيئا سال رشا ا
 ' : لعافلا بئانو رذعتل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب درجتلل عوفرم لوهجملل

 . وه : هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض

 . ةحئتفلاب بوصتم هب لوعفم : اهلثم . اه لمع ال. رصح ةادأ : : اهلثم الإ ©

 00 ش ظالم لدا ل سلس مضام

 لع يتم لطم و ريف : مه ةيلاح : واولا : نوملظي ال مهو «
 , ينبم عرانضم لعف : نوملظي . ةيف 0 ايم م لع يي نوكسلا

 0 رف فن لع ل لص سم دولا تر نقر لوسلا
 نومللقي ال مها ةيمسالا ةلمجلاو «مه» ربخ عفر لحم يف «نوملظي الد ةلمج

 .لوق ١ هلصأو نوكسلا ىلع يثبم رمأ لعق : لق: ّيِبَر يناده يننإ لق ©

 أ .تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض :لعافلاو نينكاسلا ؛ غاقتلال هواو تفذح

 الك



 بصن فرح : نإ  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : هدعب ةلمجلاو
 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو
 .رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىده .اهمسا

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو . ةياقولا نون : نونلا

 ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : بر .مدقم هب لوعفم
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءايلاو . ملكتملا

 . ؟نإ» ريخ عفر لحم يف «يبر يناده» ةلمجو

 طارصل ةفص : ميقتسم . ينادهب قلعتم رورجبو راج : ميقتسم طارص ىلإ © :
 . نيسلاب طارسلا : طارصلا لصأو اهلثم رورجم

 ًاطارص يناده هانعم نال «طارص ىلإ» لحم نم لدب : ًائيد : اًميق ًانيد ©
 . ًائيدل - تعن - ةفص : (يِق . ةحتفلاب بوصنم

 . ةحتفلاب هلثم بوصنم «ًائيد» نم نايب فطع : ةلم : ميهاربا ةلم ©
 . فرصلا نم عونمم هنال ةحتفلاب رورجم هيلا فاضم : ميهاربا

 واولا : امو . ةحتفلاب بوصنم ؛ميهاربا# نم لاح : ًافينح : امو ًافينح ©
 . اه لمع ال ةيفان : ام . ةيلاح

 : اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك: نيكرشملا نم ناك ©

 ريخب قلعتم رورجيو راج : نيكرشملا نم . وه : هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض
 نم ناك امود ةلمجو . ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا : مسالا رج ةمالعو «ناك»

 . لاح بصن لحم يف «نيكرشملا

 ١١١ َنيلعْلا ري و2 او شَوفاكَصوِإْرَف ©
 يعسق لعاقلاو نينكاسلا ءاقتال واو تف نوكسلا ىلع ينبس رسأ لعف : لق ©

 لعفل هب لوعفم بصن لحم يف اهدعب ةلمجلاو . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم
 . لق

 تالا



 : يتالصأ . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح هّنإ: يكسنو يتالص نإ ©

 لصتم ريخض : ءايلاو ملكتملا ءاي لبق ام ىلع هردقملا ةحتفلاب بوصنم اهمسا

 | ىلع واولاب ةفوطعم : يكسنو . ةفاضالاب رج لحم يف نوكنملا ىلع ينبم

 : 1 . اهبارعإ برعتو «يتالص»

 اهبارعإ نابرعتو «يتالص» ىلع فطع يواوب نافوطعم : ,يتاممو يايحمو ©

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا «ايحم» بصن ةمالعو

 ' ههجول ةضلاخ : ريدقتب «ّنإ) ريخب قلعتم ميظعتلل رورجبو راج : بر هلل ©
 ٠ ميظعتلل روزجم هنم لدب وأ ةلالجلا ظفلل ةفص : بر .ىلاعت

 ١ عمجب قحلم هنأل ءايلا : هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نيملاعلا ©

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع, نونلاو ملاسلا ركذملا

 ١ َِلِمللَوأ وكيلة ْ
 © ينبم اهمسا : كيرش . هَّنِإ» لمع لمعت سنجلل ةيفان : ال: هل كيرش ال /
 ةفوذحملا «ال» ربخب قلعتم رورجمو راج : هل . بصن لحم يف حتفلا ىلع |

 تعن'- ةفص رج لحم يف (هل كيرش ال» ةلمجو . دوجوم أوأ نئاك : هريذقتو ,

 نيملاعلا برل . : 0

 © اذإ .ترمأب قلعتم رورجمو راج : كلذب .ةيفانعتسا :ؤاولا : ترمأ كلذبو :!

 فرح فاكلاو دعبلل ماللا . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا :
 ينبم ضام لعف : ترمأ . ترم هل صالخالابو ءلوقلا كلذبو .يأ باطخ :

 :ريمض . ءاتلاو . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم لوهجسملل

 ش . لعاف بئان عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم 00

 © ينبع لصفتم عفر ريمض : انأ . ةيفانئتسا : واولا : نيملسملا لوأ انأو .

 نيملسملا .ةمضلاب عوفرم «انأل ربخ :لوأ .ًأدتبم عفر لحم يف نؤكسلا ىلع :

 .درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب رورج هيلا فاضم :

 دلال #١



 اهي يثبت لوو وت] ثروات 14
 سر 6 2 8-0 اا

 ركب 22 0 ليي رزرو ةرذأو 0

 0 9 م 200 م. و

 ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هوو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 . تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 هب لوعفم : ريغ . ماهفتسا ظفلب راكنإ ةزمه ةزمملا : ًابر يغبأ هللا ريغأ ©
 : ىنعمبو هللا ريغ يغبأ : ريدقتب روكذملا هرسفب فوذحم لعفب بوصنم

 هيلإ فاضم : ةلالجلا ظفل هللا .فاضم وهو هللا ريغ ًابر ذختا نأ ند

 لع ةردقلا ةحضلاب عوفرم عراف لمش ذ يغبأ ٠ ةرسكلاب ميظعتلل رو

 : ر . نأ هريدقت دف تتسم ريمض لعافلاو . لقشلا اهروهط نم عنم هر

 ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : وه . ةيفاتحسا واولا : ءيش لك بر وهو ©

 هيلا فاضم :ّلك .ةمضلاب عوفرم ؛وه» ربخ :بر .أدتبم عفر لحم يف حتفلا

 .ةنونملا ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ءيش .فاضم وهو ةرسكلاب رورجم

 لعف بسكت اهل لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع واولا : سفن لك بسكت الو ©

 هيلا فاضم :' سفن . ةمضلاب عوفرم لعاف : لك . ةمضلاب عوفرم عراضم

 لمحنلو انليبس اوعبتا : موق نع باوج : ةلمجلاو . ةنونملا ةرسكلاب رورجم
 . مكاياطخ

 . اهل لمع ال ةاغلم ءانثتسا ةادأ وأ يفنلا دعب قيقمت فرح : الإ : اهيلع الإ ©

 . اهيلع درا آلا ىنعمب فوذحمب قلعتم رورحيو راج ::اهيلع

 « لك بسكت ال ١ ىلع واولاب ةفرطعم : ىرخأ رزو ةرزاو رذست الو ©
 ةمثآ سفن ةفص :ىرخأ .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :رزو .اهبارعإ بربعتو

 د”



 .ةرسكلاب دورج يهو ةفصلا تيقبو هيلا فاضملا فذحف . ىرخأ سفن مثإ

 ْ . رذعتلل فلالا ىلع ةردقلل

 . ميظعتلل رورجمو راج : بر ىلإ فطع فرح : مث: : مكبر ىلإمث ©

 عتب ةالع ميلا ةفاضالاب رج لح يف مضلا لع ينم لصتم يمض فاكل

 ٠ ملقم يخي قلمتم رورجملاو داخلي روكذلا

 ا وتلا حم ضال رج لع شا

 لعاقلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ءىبئني .ةيفانعتساا : : ءافلا : مكتينيف ©

 قالا لع يبي لصتم ريسسم فاكلا وه هريدقت ًالوج هيف رشم

 ْ . هب لوعفم بصن لحم

 ”نوكسلا ىلع'ينبم لوصوم مسا : ام .ءىبنيب قلغتم رورجمو راج : متنك امب ©

 :هلاصتال نؤكسلا ىلع ينبم ضقان نضام لعف : ؛متنك . ءابلاب رج لحم يف

 مسأ عفر لخم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب

 ' ٠ لوصوملا ةلص «نوفلتخت هيف متنك» ةلمجو روكذلا عمج ةمالع ميملاو «ناك»
 .قلعبتم رؤرجيو راج « ناك » ربخ بصن لحم يف ةلمجلا : نوفلتخت هيف ©

 لصتم ريمصض داولاو نوثلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوفلتخم : نوفلتختب

 ش . لعاف عفر لحم يف

 عبدو ركع ف و ضالاتبكع 1م ومو ١56

 ليف حتفلا لع ينبم لصفنم عفو ريمصف :اوه ةفطاع واولا : يذلا وهو «

 . ريخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : : يذلا .أدتبم عقر

 كم



 نم ا لحم ال لوصوملا ةلص ::ةلمجلا : ضرألا فئالخ مكلعج ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لعج . بارعإلا

 مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلا . وه ةريدقت ازارج

 هب لوعفم : فئالخ . روكذلا عمج ةقالع ميملاو لوأ هب لوعفم بصن لحم يف

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ضرألا . ةحتفلاب بوصنم ِناث ّْ

 بارعإ برعت : عفر «مكلعج» ىلع واولاب ةفدطعم : مكضعي عفرو ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا « ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم ضعب «لعجال

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا

 ةيفرظلا ىلع بوصنم عفرب قلعتم ناكم فرظ : تاجرد ضعب قوف ©

 لضفأ مكضعب لعج يأ ليصفتلا ىلع لدي انه فرظلاو فاضم وهو ةحتفلاب

 نع عوطقم هلأل ةنونملا ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ضعب . مكضعب نم
 هّنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم قلطم لوعفم : تاجرد . ةفاضالا
 ليصفتلا نم ةرملا عقوم اهعوقول ةملكلا تبصنو ملاسلا ثنؤملا عمجي قحلم

 ازيبمت برعت نا زوجيو . تاعفر ضعب قوف مكضعب عفرو : ليق هنأك
 . ًابوصنم 1

 عراضم لعف : ولي . رج فرح يهو ليلعتلا مال : ماللا : مكولبيل ©

 رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا : هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم

 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . وه : هريدقت ًازاوج هيف

 : اهالت امو ةرمفملا «نأ)و .٠ روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن

 ةلص ةلمجلاو عفرب قلعتم رورجملاو رابجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب
 . نأ

 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . مكرلبيب قلعتم رورجو راج : مكاتآ ام يف ©
 ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىتآ . يفب رج لحم يف نوكسلا
 تبرعأ : مك . وه : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا

 . لوصوملا ةلص «مكاتآ» ةلمجو «مكولبي) يف

1 



 !:برا .لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ : باقعنلا عمرس كّير ّنإ ©
 حعفلا ىلع "ينبم لصتم ريمض فاكلاو ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نإ» مسا

 :فاضم بإقعلا .ةمضلاب عرفرم «نإ» ربخ : عيرس . هيلا فاضم رج لح يف

 ش ْ . .ةرسكلاب رورجم .ةيلا

 :للع يتيم لصتم ريمض : ءاملاو . ةفطاع : راولا : ميحر روفغل هنإو ©

 : روفغ .:ديكاتلل ةقلحزم ماللا : رؤفغل . «نإ» :مسا بصن لح يف مضلا

 اهلثم عوفرم 'روفغل - تعن - ةفص : ميحر . ةمضلاب عيفرم ةنإ» ربخ

 ْ . ّنإل ًايناث ًاربخ نوكي نأ زوجيو ًاضيأ ةمضلاب
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 لالا[



 ©  َْضْلا
 دمحم عم هرسو رس يبن لك عم ىلاعت هلل : ليق ةعطقم فورح يه : صملا ©

 يف ميحرلا ن نمحرلا هللا مساب ىلاعت هللا مسقأ : ليقو ةعطقملا فورحلا «ص»

 ىلاعت هللا نإ : بلاغلا وهو ًاضيأ ليقو . داص ميم مال فلأ روسلا لئاوأ

 هذه ْنِإ ليقو . ضعب نع فورحلا ضعبب أزتجا مث مجعملا فورحب.مسقأ

 يه : ليقو ةبوجحملا رارسألا نم يه روسلا لئاوا وأ ةيادب يف يتلا فرحألا
 اهنأ ىلإ نورثكألا بهذو مالك ءاهتناو مالك ءادتبال يه ليقو ىلاعت هلل ءارسا

 . روسلل ءامسأ

 ل نيو ودود ورز هع ظردَص وكلا كيل لأ ١"
 باك رح يل هدفلاب يلع فرع اهل يح + لامك كيلإ لأ باتك ©

 قلعتم رورو راج : كيلإ . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلا

 . باتكل ةفص عفر لحم يف ةلمجلاو لزنأب

 لعف : نكي . ةمزاج ةيهان : ال . ةيليلعت : ءافلا : كردص يف نكي الف ©

 نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو هرخآ نوكس همزج ةمالعو الب موزجم عراضم
 لصتم ريمض فاكلاو مدقم « نكي » ربخب قلعتم رورجمو راج : كردص يف
 . ةفاضالاب رج لح يف حتفلا ىلع ينبم

 راج : هنم . ةمضلاب عرفرم رخؤم «نكي» مسا ؛ هم رسذكتل هنم جرح ©
 : رذنت : رج فرح ليلعتلا مال : ماللا : رذنتل . جرحب قلعتم رورجمو

 لعغافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف

 لالالا تذل



 !«نأ» و ارذنتب» قلعتم رورجيو راج“ ...تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض
 !لزنأ يأ لزنأب قلعتم ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهالتامو ةرمضملا

 رت ةلمحو ٠ مهرذنأ مهفخي 0 اذإ هنأل يهنلاب قلعتم وأ هب كراذنإل كيلإ

 1 . اه لم ال ؛نأ» ةلص هدب

 . ثلثا تاكرحلا لمت : ىركذ . ةفطاع : راولا ؛ نيثمؤملل ىركذو ©

 ' مسا ىركذلا نأل ًاريكذت ركذتو هب رذنتل : ريدقت ىلع اهلعف رامضإب .: بصنلا
 فوذحم أدئبم ربخ هنأب وأ «باتك» نع ًافطع :: ؛عفرلاو . ريكذتلا ىتعمب

 !ثالثلا تالاحلا يفو ىركذلاو راذنإلل يأ رذنت نأل لحم ىلع فطعلل : رجلاو

 .اهروهظ نم عنم - ةروصقملا فلألا + هرمخآ ىلع ةردقم ثالثلا تاكرحلا

 رج ةمالعو ىركذ نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج .: :نينمؤملل .رذغتلا

 ٠ .. درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا : مسالا

32 0 
 © نونو ليلو وفن م أبت دُكحَب كم َلزرأماوبكا * ٠

 !نال نونلا فذح لع ينبم رمأ لمف : ارعبتا : مكيلإ لزنأ ام اوعبتا ©
 ,لعاق عفر لح يف لصتم ريمض : والا . ةسمخلا لاعنالا نم هصراسفم

 لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ب ٠ ةقراف فألاو
 ريمض لعافلا بئانو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : لزنأ ٠

 ةمالع ميما لزنأب قلعتم رورجو راج : مكيلإ ٠ و ريد وج هيف رسم
 ْ .. لوصوملا ةلص «مكيلإ لزنأ# ةلمجو روكذلا عمج

 ؛ فاكلا هاما نم فوزحم لاحب قلعتم رورجمو راج ؛ اوعبتت الو مكير نم ©

 ,روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا يلع ينبم لصتتم ريمض
 الب موزجم عراضم لعف : اوعبتت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع : واولا : الو

 ! فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واؤلا .نؤنلا فذح همزج ةمالعو
 . ةقراف

 ' هنأل لاح صن لحم يف وأ اوعبتتب قلعتبم رورجبو راج : ءايلوأ هئود نم © ش
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 : ءايلوأ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو . ءايلوأ نم ةمدقم ةغفص

 . بوصنم هب لوعفم

 ةحتفلاب ةبوصنم قلطملا لوعفملا نع ةبئان ةفص : ًاليلق : نوركذت ام اليلق ©

 : نوركذت . ةلقلا ديكوتل ةلمهم ةدئاز : ام . ًاليلق ًاركذت . نوركذت ريدقتب

 توبثب عوفرم عراضم لعف : لاذلاب ةيئاثلا ءاتلا تمغدأو نوركذتت : هلصأ

 عونمم هنأل «ءايلوأ» نوني ملو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو نونلا

 .  ءالعفأ  نزو ىلع فرضلا نم

 *» نواف فوأ اًميبامأب اَهََقل لطلاب +
 نوكسلا ىلع ٍينبم مسا ةيربخلا : مك . ةيفانئتسا : واولا : ةيرق نم مكو ©

 ةمالعو نمب رورجم مسا : ةيرق . رج فرح ةينايب : نم .ًادتبم عفر لحم يف

 ريبك ددع :ريدقتلا . مكل فوذحم لاحب قلعتم رورجملاو راجلاو ةرسكلا هرج
 . انكلهأ ىرقلا نم هنوك ةلاح

 لصتم ريمض ان» و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : اهانكلهأ ©

 نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه» و لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم

 . (مك» أدتبملا ربخ عفر لحم يف !اهانكلهأ» ةلجو . هب لوعفم بصن لحم يف

 «اهذ و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاج . ةفطاع :ءافلا : اذسأي اهءاجف ©

 : انسأب . مدقم هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ان" و ةمضلاب عوفرم لعاف
 . «ةيرقا هيلا فاضملا ىلا «اهانكلهأ» يف ريمضلا ديعأ . ةفاضالاب

 بوصنم «نيتئاب» ىنعمب لاخلا عقوم عقاو ردصم : نولئاق مه وأ ًاتايب و

 فرح : وأ . هماقم هيلا فاضملا فذحف ةيرق لهأ نم : لصألاو . ةحتفلاب

 ريمضلاو أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض مهو فطع
 هنأل واولاب عوفرم «مه» ربخ : نولئاق .4 لهأ ١ فوذحملا فاضملا ىلع ديعأ

 «نولئاق مه» ةيمسالا ةلمجلاو درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج
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 ! .نيلقاق وأ نيتئاب انسأب مهءاجسف ريدقتب «انايب» ىلع ةفوطعمأ لاح بصن لحم يف
 'لاحأ ىلع ةفطاع اهنأل ًالاقثتسا لاخلا واو تفذحو . نولئاق مهو ريدقعلاو

 ٍفطعلا داو يه لاحلا واو نأل فطع يفرح عامتجال كلذو «ًانايب» اهلبق

 .. لوصولل تريعتسا

 *© يطرب كه جف 0
 لعق“: ناك . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع : (: مهاوعد ناك امق ش

 :عوفرم («ناك» مسا : : مهؤاعدا يأ : : مهاوعاد لا ىلع | ينبم صقان ضام

 نوكسلا لع ينبم نيئاخلا ريمض «مه» و رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضقلاب

 : . ةفاضالاب رج لح يف

 ف ةركدا لع ينم نس يسمي از فرش :1 : انساب مهءاج نإ ©

 ريمض ؟مها و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : . ناكب قلعت ابن لع
 لعاف : انسأب ٠ مهتم هب يعش بن لع يف نوكسلا لع يبس نيالا

 .ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هانا و ةمضلاب عوفرم

 , 2 . هفا» دعب اهعرقول ةفاضالاب رج لحم يف «اننسأب مهءانج» ةلمجو

 لعف .ءاولاق :.يردصم فرح :ّنأ .اهل لمع: ال رصح ةادأ :لإ :اولاق نأ الإ ©
 !لحم يف لصتم ريمض : واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام

 ردصم لي وأتب : اهالت امو نأو «اوفرتعا نأ» ىنعملاو ةقراف فلألاو لعاف عفر

 نأ زوجيو . مهفارتعا لإ مهاوعد ناك ايف : ريدقتب «ناكا ريخ بصن لحن يف
 . ًارخؤم اهمسا «اولاق نأ» ردصمو ًامدقم «ناكا ربخ خ "مهاوعد) نوكت

 يمض هانا و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرخ : نإ: نيملاظ انك اَنِإ ©

 |ينبم/ صقان نضام لعف :انك .اهمسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لضتم

 عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لبصتم ريمض ؛ ان ؛و انب هلاصتال نوكسلا ىلع
 نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم «ناك» ربخ :. نيللاظ «ناك# مسا

 “١ نإ» ربخ عفر ل يف «نيملاظ انك» ةلمجو درفملا نيونت نع ضوع

 كك



 ١ لاكمي «
 © وأ لؤاستلا اذه ينو . ةيفانعسا ءافلا : مهيلإ لسرأ نيذلا نلأتسلف

 لع ينبم عراضم لعف : نلأسن . ديكوتلل : ماللا . نيرفاكلل عيرقت لاؤسلا

 ازاوج هيف رتتسمم ريمض : لعافلاو ةليقفلا ديكوتلا نونب هلاصتال .حتفلا

 لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . نحن :هريدقت
 راج : مهيلا . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : لسرأ . هب

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض «مه» و لسرأب قلعتم رورجمو
 ىلا دسم «لسرأ» نال لعاف بئان عفر لحم يف رورجملاو راجلا نوكت وأ ىلإب
 مهرفك ببس نع ممألا مهو مهيلا لسرملا نلأسنلف : ىنعملاو رورجملاو راجلا
 . ال لحم ال لوصوملا ةلص «مهيلا لسرأ» ةلمجو

 ىلوالا «نلأسنل» ىلع ةفوطعم نلأستل ةفطاع : واولا : نيلسرملا نلأسنلو ©

 ملاس ركذم عمج هّنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نيلسرملا . اهبارعإ برعتو
 ميهباجأ امع نيلسرملا نلأسنل : ىنعملاو . درفملا نينونت نع ضوع نونلاو
 . ةرفكلا

 © يد اَْؤِوَِهَئَعَرَشلَم <
 ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف «نلأستلف» بارعأ برعت : مهيلع ّنصقنلف ©

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛مه» و . نصقنب قلعتم رورجيو راج :مهيلع
 .ىلعب

 : واولا . نيملاع : ريدقتب لاحب قلعتم رورجيو راج : ملعب : اًذك امو ملعب ©

 ىلع ينبم صقان ضام لعف : انك . احل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانتسا :

 مسا عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛ان» و انب هلاصتال نوكسلا

 . «ناك»

 ماك



 | نعا ضرع نونلاو ملاس زوكذم عمج هنأل ءايلاب بوبصنم ةناك١ ربخ : نييئاغ ©

 ٠ درفلا مسالا يف نيوتتلا

 ١ اهانة يكتف بتال © 1
 ا ا: قتلا ذئموي نزولاو ©

 ذإ ٠ أدئبملا ريخب قلعتم فاضم وهو. ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ : ذئموي

 ! هنوكنم نيتكاسلا ءاقتلا نم ًاضلخت رسكلاب كرح يذلا نوكسلا ىلع ينبم مسا
 نإ ثيح اهيل هذإ" ةملك تنون دقو . ةفاضالاب رج لحم يف نيونتلا نوكسو

 :ينأ ةمضلاب هلثم ةعوفرم نزولل ةفص :قحلا .فوزرحلا ىلا فاضت ال ءامسالا

 ٠ . هلل يأ قحلا نزولا مهلسرو ممألا هللا لأسي موي نزولاو

 ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانئتسا : ءافلا : هئيزاوم تلقث نمف ©

 طرشلا لفف حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تلقث . ًادتبم عفر لح يف نوكسلا
 : ةمضلاب عوفرم لعاف : هنيزاوم .ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو نمب مزج لحم يف

 ْ . هيلا فاضمرج لم يف لصتم ريمض : ءاهاو

 ؛ لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج : ةلمجلا : نوحلفملا مه كئلوأف ©

 رسكلا ىلع ينبص ةراشا مسا : ءالوأ . طرشلا باوجل ةظبار : ءافلا . مزج

 : لصفنم عفر ريمض : مه . باطخ فرح : فاكلاو .؛أدتبم عفر لح يف

 : ناب ًأدتبم عفر لحم يف ميملا عابشالل مضلاب كر نوكسلا ىلع ينبم

 نع ضوغ نوئلاو ماس ركذم عمج هلأل واولاب عوفرم «مه» ريخ :نوحلفملا

 «كتلوأ» ربخ عفر لحم يف «نوحلفملا مها ةيمسالا ةلمجلاو . درفملا نيونت
 ! نكألو «كئلوأ» ربخ "نوحلفم» و لصف ريمض «مه» نوكت نأ زوجيو
 , مسا دعب ةفرعملا ءايسالا بارعإ ةدعاق نم ةيشنخ حضفأ لوألا بارعالا

 : هنم ًالدب . ةراشالا

 سر

 0 وتاب ممم اريكنرنإلا يزول .

 تكرر



 . اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف «كئلوأف

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : مهسفنأ اوريسسخ نيذلا ©

 ربخ عفر لح يف « نيذلا مه » ةلمجو . مه : هريدقت فوذحم أدنبمل ربخ عفر

 ينبم نيبئاغلا ريمض ؟مه» و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : سفنأ . «كتلوأ»

 .لوصوملا ةلص «مهسفنأ اورسخا ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف ؛اورسخلا و

 «اهربخو كتلوأف» ةلمحو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 باوجلاو طرشلا نم ةلمجلاو . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج
 ربخ ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلا ةبسنلاب لاحلا كلذكو «نم# ربخ عفر لحم يف

 . عقر لحم يف هباوجو طرشلا نم ةلمجلا وه:«نم»

 لوصوم مسا : ام . اورسخي قلعتم رورجبو راج : انتايآب اوناك امب ©
 ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك . ءابلاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم

 «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا

 لصتم ريمض ؛ان» و نوملظيب قلعتم رورجيو راج : انتايآب . ةقراف فلألاو
 ةلص «اهريخ عم اوناك» ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 . ةيردصم ام نوككت نأ زوجيو . اهل لحم ال لوصوملا

 عفر لحع يف لصتم ريض : واولاو نونلا توبثي عرفرم عراضم لعف : نوملظي ©
 . «ناك» ريش بصن لحم يف : ةلمجلاو . لعاف

 ٠١ فودةدكيَير بسن ولاول ءتلو «
 ءادتبالل : ماللا : دقل . ةيفانعسا : واولا : ضرالا يف مكانكم دقلو ©

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انكم . قيقحت فرح : دق .ديكوتلاو

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءان» و ائب هلاصتال
 ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا
 . مهانكمب قلعتم رورجمو راج : ضرالا يف . روكذلا عمج

 ب



 .ايبارعإ برعتو ؛انكم» ىلع واولاب ةفرطعم : شياعم اهيف مكل انلعجو ©
 ١ و روكذلا عنج ةمالع ميملاو يناثلا «انلعج» لوعفمب قلعتم رورجمو راج : مكل
 ' ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : شياعم . انلعجب قلعتم رورحبو راج «اهيف»

 . «لعافم» نزو.ىلع فرصلا نم عونمب وهو

 يأ اهدعب ام رسفي فوذح ردصل - تن - ةفص ا: نوركشت ام ًاليلق ©

 «ًاقح١ ىنعم ةلقلا ىنعم ديكوتل ةلمهم ةذئاز :ام . ًاليلق ًاركش نوركشت

 ' عوفرم غراضم لعف : نوركشت . نوركشت لوعفم دسم تدس : ًاليلقو
 ْش ٠ لعاف عقو لح يف لصتم يمض :: او نونلا توني

 انفال ف وف حمد ١١ وز أ هم روسو و اب همكم
 5 يبتلي 2 ا ها 1
 . ديكوتلاو ءادتبالل : ماللا : دقل . ةفطانع واولا : مكانقلخ دقلو ©

 ا ريمسغ ةاناو نب هلاصتال نوكسلا لع ينبم ىضام لمف : ؛انقلخ . قيقحت فرح

 / لم يف لصتم ريمض : فاكلا . لمان عقب لع يف ةوكبلا ىلع ينيب لصتم

 : 0 ةقوطعم : انلق . ةفطاع : م اهبارعإ برعتو. «مكانقلخا ىلع لع ةفوطعم

 : : ليقو ٠ ' انلقب قلعتم رورجمو راج : ةكئالملا . اهبارعإ برعتو ؛ انقلبخ »

 . ١ مكابأ انقلخ يأ .هنم فاضملا فذحف مكابأ انروص مث مكابأ انقلخ :ريدقتلا

 1 . هانروص مث روصم ريغ ًانيط مدآ

 ! - لوقلا لوقم - هب لوعفم ٍبصن لحم يف :ةلمجلا :اودجسف مدآل اودجسا ©

 . ةسمخلا :لاعفالا نم هعراضم نأل نوئنلا فذح ىلع ينبم :رمأ لعف :اودجسا

 : روزجيو راج : مدآل ٠. ةقراف فلألاو لغاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 : نم عونمت هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا مسالا. رج ةمالعز اودجساب قلعتم
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 مضلا ىلع ينبم نضام لعف : اودجسا .ةيفانثتسا ءافلا .ةيملعلا ىلع فرصلا

 .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةعامجلا واوب هلاضتال

 عطقنم ءانثتسا وهو . الاب ىثتسم : سيلبا . ءانثتسا ةادأ : الإ : سيلبا الإ ©
 ءانثتسالا نوكي نأ زوجيو . فرصلا نم عونمم هنأل نوني لو ةحتفلاب بوصنم

 ةكئالملا سنج نم وهأ هللا هنعل - سيلبا يف اوفلتختا ءاملعلا نأ كلذ ًالصتم
 . رخخآآ سنج نم مأ

 يفن فرح : مل . لاح بصن لحم يف : ةلمجلا : نيدجاسلا نم نكي مل ©
 ٍنوكس همزج ةمالعو ملب موزجم صقان عراضم لعف : نكي . بلقو مزجو

 ًازاوج هيف رتتسم ريمض : اهمساو نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذح دقو.هرخآ

 رج ةمالعو « نكي 2 ربخب قلعتم رورجمو راج : نيدجاسلا نم . وه هريدقت
 . ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا

 هدام 4 روع دهر اور هو ل ع ْ
 © نط ممتع ِموْفلَح هين لَو كبرعأ ذِإ دج الك هضاملاَف < ١

 : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق ©
 . هل هللا لاق : يأ هناحبس هيلا دوعي وه

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : دجست الآ كعذم ام ©
 اهل لمع ال ةدئاز ةيفان 2ال» و بصان يردصم فرح هْنأ» نم ةنوكم : لأ

 ةمالعو ْنأِب بوصنم عراضم لعف :دجست .هقيقحتو لعفلا ديكوتل ةلص يهو
 اهالت امو «ْنأ»و . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن

 دوجسلا ققحت نأ كعنم ام ىنعمب هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب
 ةلمجو . دوجسلا نم يأ . ردقم فذحب رج لحم يف ردصملا نوكت وأ همزلتو

 ىلع ينبم خيبوتلا ديفت ماهفتسا مسا ءام» و احل لح ال «ْنأ) ةلص «دجست»
 : لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : كعنم . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض
 . هاما ريخ عقر لحم يف «كعتم» ةلمجو . هب لوعفم بصن لح
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 | كعمب قلغنم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : ْدِإ : كترمأ ّْنِإ ©

 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : كترمأ . « نيح 0 اهانعمو

 . لعاف عفر لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا.. كرحدل ا عفرلا

 !ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف حقفلا ينبم لصتم ريمض .: فاكلاو

 . فرظلا « ذإ دعب اهعوقول هيلإ فاضم زج لحم يف «كترمأ»

 : هزيدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو حتفلا ىلع ينبم رمأ لعف : لاق ©

 . يبر اي لاق : ىقنعمب .وه

 ..ًادثبم عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمسغأ :انأ : هنم ريخ انأ ©

 ؛فلألا فذحو لضفأ يأ ريخأ : هلصأو ةمضلاب عوفرم.أدتبملا ربخ : ريخ

 ٍبصن لح يف ؟هنم ريخ انأ» ةلمجو . ربخب قلعتم رورجمو راج . حصفا

 . - لوقلا لوقم - هب لوعفم

 ضام لمف : ينتقلخ . لاخ بصن لحم يف : ةلمجلا : :راث نم ينتتقلخ ©

 |لصتم ريمض : ءاتلا . كرحتلا عفرلا ريمضب هلإضتال نوكسلا ىلع يثبم

 :لصتم ريمض : ءايلاو .ةياقولا نون نونلاو لعاف عفر لحم ف حّمفلا ىلع ينبم

 !قلعتم رورجيو راج : ران نم : هب لوعفم بصن لحم يف نوكنلا ىلع ينبم

 / فرح (نمااأو «ينتقلخ» يف ملكتملا ءاي - بوصنملا ريمضلا نم فوذحم لاحب

 ٠ . ينايب رج

 اهيارعإ برنعتو ؟ران نم ينتقلخ» ىلع واولاب ةفوطعم : نيط نم هتقلخو ©

 ْ . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهاو

 ١ يعدل عفن كَكأ نواف اميائَم ق6 ©
 هيد : لمافاو عحفلا لع نيس رمأ لعق لاق : اهنم طبهاف لاق ©

 ينبم رمأ لعف : طيها . ةدئاز ءافلا : طبهاف . ره هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 قلعتم رورجمو راج . تنأ هريدقت هيف رتتسم ريمض : لعافلاو نوكسلا ىلع

 . - لؤقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلاو طبهاب
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 لعف : نوكي . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانئتسا ءافلا : كل نوكي امف ©

 قلعتم رورجمو راج : كل . ةمضلاب عوفرم ؛« حصي ١ ىنعمب مات عراضم
 . نوكيب

 عراضم لعف : ربكتت ٠ يردصم بصن فرح : نأ : اهيف ربكتت ّْنأ ©
 هريدقت ًابوجو هيف رتثسم ريمض : لعاقلاو ةحتفلا هبصن ةسالصو أب بوصنم

 لح يف ليوأتب اهدعب امو «ْنأا و . ربكتتب قلعتم رورجيو راج : اهيف ٠
 . نأ ةلص اربكتت١ ةلمجو «نوكي» لعاف َّ

 فرح : َّنِإ : كنإ . اهلثم برعتو (طبها» ىلع ءافلاب ةفرطعم : كذإ جرخآف ©

 . اهمسا

 : مسالا رج ةمالعو نإ ريخب قلعتم رورجيو راج : نيرغاصلا نم ©

 نم ىنعمب هتكرحو درفملا مسالا نيونت نع ضوع نونلاو ماس ركذم عنج هنأل
 . ءالذألا

 © َننيرَولِإَنظَألَك 4
 : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو حتفلا ىلع ينبم رمأ لعف : لاق ©

 . نر لاق : ىنعمب .وه ْ

 :ينرظنأ . هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : نوثعبي موي ىلإ ينرظنا ©
 رتتسم ريمض .: لعافلاو نوكسلا ىلع ينيم بلط ةغينصب سامتلاو بلط لعف
 ىلع ينبم لصتم ريمض : ءايلاو ةياقولا نون : نوئلا .تنأ هريدقت ًابوجو هيف
 رورجمو راج : موي ىلإ . ينلهمأ : ىنعمب .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا
 لوهجملل ينبم عراضم لعف : نوثعبي . فاضم «موي» و ينرظنأب قلعتم

 ةلمجو .لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو .نونلا توبشب عوفرم
 . ةفاضالاب رج لحم يف «نوثعبي)
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 # لعافلاو حتفلا لع ينبم شام لعف : لاق : نيردطتملا نم كنإ لاق :

 يشم ديكوتو بصن فرح : : كنإ .. وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 . «نإ» مسا بصن لخم يف فلا لع ينس لص عش ١ فاكلاو . لعفلاب
 ' هنأل ءايلا :: .مسالا رج ةمالعو © ّْنِإ) ربخب قلعتم رورجو: راج : نيرظنملا نم

 ' * بطن لح يف : ةلمجلاو . دزفملا نيونت نع ضوع نونلاو لاس ركذم عمج
 ها . - لوقلا لوقم - هب لوعفم

 ْ © يما رو ال يوعَأ َميفْلَك 1 ١
 يف تتسم ريض : لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : لاق : اميف لاق ©

 . -لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف اهدعب ةلمدجلاو .وه هريدقت ًاناوج
 : اهيف :: هريذاقت فوذحملا مسقلا لعفب ةقلعتم : ءابلا . ةيفانئتسا ءافلا : ايف

 . رج فرج يهو .' مسقأ كتاوغأ بسبف يأ «ندعقأل هللاب مسقأ ينتيوغإ

 ا . .ةيردصم : ام

 ريمدغب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ٍضام لعف: مهل ندعقال ينتيوغأ © ش

 بطن لحن يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءايلاو .ةياقولا نون : نونلا

 لعق : دعقأ.. فوذحملا مسقلا باوج يف ةعفاو : ؛ مالا ندعقأل هب لوعفم

 ار ل رص ل اهدعب امو هامدو . ءانأ» :هريدقت ابوجو هيف

 ,«ام» ةلص ؛!ينتيرغأ» ةلمجو . .يأيا كئاوغإ ببسب وأ يايإ كتاوغابف ريدقتب
 :: ليقو ..ندعقال كئاوغإب مسقأف يأ مسقلا ءايلا نوكت :نأ زوجيو ةيردصملا

 'فلألا تابثإو ندعقأل أدتبا مث ينتيوغأ ءيش يأب ليق هنأك ماهفتسالل : ام

 ؛«ندجقأل» ةلمجو .ذاش .ليلق ةيماهفتسالا «ام» ىلع رجلا فرح لخدأ اذإ

 خا



 قلعتم رورجبو راج : مه . بارعإلا نم امل لحم ال فوذحملا مسقلا باوج

 . ندعقاب

 ال « ندعقأ » لعفلل لوعفم وأ ةيفرظلا ىلع بوصنم : ميقذسملا كطارص ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو ةحتفلاب بوصنم وهو . ندضرتأ : هانعم
 .ةحتفلاب هلثم ةيوصنم طارصلل ةفص : ميقتسملا .ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا
 ىلا لعفلا ىدعتف راجلا فذحف «ىلع» رج فرحب رورجم طارصلا لصأو

 . ةيلوعفملا لع بصتناف «طارصلا»

 ميت يزن كو هول ندو دبا نينوي 1١ ع و هلو معة لو اسد سول يع 2ع 00711
07 00 

 © يكف موكل
 ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا ؛نَّدعفألا ىلع مثب ةفوطعم : نيب نم مهنيتآل مث ©

 . مهنيتاب رورجمو راج : نيب نم . اهبارعإ برعتو ةقباسلا ْ

 ءايلا ىلع ةردقملا ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : يديأ : مهفلخ نمو مهيدبأ ©
 راجلاو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض ؛مه» و لقفلل

 ريمض («مه) و («ينب نم» بارعإ برعي ةفوطعملا ؛فلخ نموا رورجملاو
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا»لع ينبم نيبئاغلا

 فطع يواوب ناتفيطعم : ناتلمجلا : مهلئامش نعو مهنئاميأ نعو ©

 . الضم مهنيتا يأ «مهفلخ نم» بارعإ نابرعتو
 عراضم لعف : دجت . اهل لمع ال ةيفان : ال . ةيفانعتسا : واولا : دجت الو © '

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب .عوفرم :

 يناثلاو ةحتفلاب بوصنم لوالا هدجت» لعفلل نالورعفم : نيركاش مهرثكأ ©
 «مه2 و . درفملا مسالا نيونت نع ضرع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا .ريمض «مهرثكأ» يف
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 ه ياكل مبا اهئ و ننزل ١١
 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : : لاق: اروحم ًامؤذم اهنم جرخا لاق ©

 ؛ بلضن لح يف هدعب ةلمسجلاو . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو
 . لعئافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : جرخا . - لوقلا لوقم هب لوعفم

 . جرخاب قلعتم روزجتو راج : اهنم . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمسغ
 , بصنلا ةمالعو لاحلا ىلع ناتبوصنم : ناتملكلا ': ًاروحدم ًامؤذم

 . ةحتفلا

 . لع ينبم مزاج طرش مسا : .. مسقلل ةيطوم : ماللا : مهنم كعبت نمل ©

 لح يف طولا لعق حمفلا ىلع ينبم ضام لعق عيت .ًادقيم لع يف نوكنلا

 ! ريمض : فاكلاو . وه 'هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو نمب مزج

 | هياوجو طرشلا نم ةلمجلاو . هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم
 | نم فوذخم لاحب قلعتم رورجمو راج : مهنم . « نم » ربخ عفر لب يف

 0 . «نما# لوصوملا

 ال مسقلا باوج «ًدالما» ةلمجو . ردقملا مسقلا باج يف ةعقاو ماللا : ٌنالمأل ©

 ! ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حنتفلا ىلع ينبم عراضم لعفأ : َنألمأ . اهل لحم

 باوج «نالمألا ةلمحو . انأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسبم ريمض : لعافلاو

 ٍباوج هيلع لد فوذع طرشلا باوج يأ طرشلا باوج دسم دس مسق
 1 . مسقلا

 نم عون هل نوني لو ةختفلاب بوصتم هب لوعشم ١ منهج : مكنم منهج ©

 ,ةمالع ميلاو نالمأب قلعتم رورجمو راج : مكنم ٠ ثينأتلاو ةفرعملل فرصلا

 . بطاخملا ريمض بلغف مهنمو كنم ىنعمب روكذلا عمج

 ,ركذللا عمجب قحلم هقأل ءايلاب رورجم : عمأ : هدرفم يرنعم ديكرت ؛ نيعمجأ ©

 ا



 هذا ارافِجذزع 94 ةبن ارت ز طنز اكو ١
0 2# 

 يف مضلا ىلع ينبم ىداثم : مدآ . ءادن ةادأ : اي . ةفطاع : واولا : مدآ ايو ©
 امو ىدانملا .. مدآ اي انلقو ريدقتلاو .' فرصلا نم عونمم مسالاو بصن لحم

 .- لوقلا لوقم - يأ ردقملا فوذحملا لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف اهالت

 نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : نكسا : هنجلا كجوزو تنأ نكسا ©

 لصفنم عفر ريمض : تنأ . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : لعافلاو
 : كجوزو «نكسا» يف نكتسملا ريمضلل ديكوتو عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم
 ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو ةمضلاب ةعوفرم «تنأ» ىلع واولاب ةفوطعم

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةنجلا . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا

 فذح ىلع ينبم رمأ لعف : الك . ةفطاع : ءافلا : امتثش ثيح نم الكف ©

 - نينثالا فلأ - لصتم ريمض فلألاو ةسمخلا لعفألا نم هعراضم نأل نونلا

 ناكم فرظ : ثيح .رج فرح :نم .لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ىلع ينبم ضام لعف : امتئش . اولكب قلعتف نمب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم
 ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نزكسلا
 ةينثت ىلع لاد فرح :: فلألاو داع فرح : ميملا . لعاف عفر لحم يف مضلا

 ينو «ثيح» دعب اهعوقول هيلا فاضم رج لحم يف «امتتش» ةلمجو . بطاخملا
 واولا ءاقب عم واولا ةففطعم لماع فذح «كجوزو تنأ نكسا» ىلاعت هلوق

 نكستلو :ريدقتلا . هيلع لاد مالكلا نال هيلع ةفوطعملاو اهفوطعم ءاقبو

 . ةنجلا كجوز

 موزجم عراضم لعف : ابرقت . ةمزاج ةيهان : ال .ةفطاع : واولا : ابرقت الو ©
 فلأ  فلألاو ةسمنلا لاعقألا نم هنأل نونلا فذح همزج ةمالنعو الب 1

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض - نينئالا
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 ١ لوعفم بصن لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : هذه : ةرجشلا هذه ©

 ءاهلاو «يذه» ؛هذه» لصأ ليقو اهلثم ةبوصنم ؛هذه» نم لدب :.ةرجشلا .هب
 أ ْ . اهنم لدب

 ' ءاقلأ انهو اليكل وأ يكل : ىتعمب يهو ةيببشم ءافلا : نيملاظلا نم انوكتف ©

 ضقان عراضم لعف : انوكت :. ةفطاع يهو البيكل : :ىنعملا يف يواست

 فلألاو نونلا فدنح هبصن ةمالعو ةيببسلا ءاف دعب ةرئكاضم ْنأِب بوضنم

 | . "نوكت» مسا عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض - ةينكتلا فلآ
 ١ هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو «نوكت» ربخب قلعتم رورجمو راج : نيملاظلا نم

 . انوكت» ةلمجو هتكرحو درفملا مسالا نيونت نع ضولع نونلاو ماس ركذم عمج

 امو:ةرمضملا «نأ» و بارعالا نم امل لحم ال ةرمضملا ْنأ» ةلص «نيملاظلا نم

 .٠ قباسلا مالكلا نم عزتنم ردصم نبع فوطعم :ردصم ليوأتب اهدعب

 هع ناطق هيي[ 2
97 رم 01 0 0 رج

 

 بر

 0 (: ناطيشلا امهل سوسوف ©

 ا فرخ لا - يبوس قات روز راج :. امل . حتفلا ىلع ينبم

 : ينعمب انه (مفو . ةمضلاب عوفرم لعاف : ناطيشلا . ةينثتلا :ةمالع فلألاو

 : : . 'لعفلاب لصوأ اههيلإ

 ب بوصتم عراضم لعف : يدبي .رج فرح ليلغتلل :ماللا : امهل :يدييل ©

 . ًاناوج هيف 'رتتسم ريمض : لعافلاو . ةحئتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمنضم

 ! .ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو (ْنأاو :تبرنعأ :امل .وه هريدقت

 . سوسوب قلبتم .رورجملاو زاجلاو .. امل لح ال نأ ةلص «يدبي» ةلمجو

 ! يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: امهتآوس نم امهنع يرو ام«

 , حتفلا ىلع ينبم نام لعف «يفخ» ىنعمب : يزو . هب لوعفم بصن لحم
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 درو مولعملل ينبم لعفلاو . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو
 : امههنع «ىفخأ» ىنعمب ةاراوم ىراوو ةيروت ىرو : لاقي . لوهجملا ةغيصب

 ال لوصوملا ةلص «اهالت امو يرو» ةلمجو يروب قلعتم «اهملا بارعإ برعت

 هاما لوصوملا نم ةقوذحم لاحب قلعتم رورجيو راج : اههتاوس نم . اهل لحم
 ةمالع فلألاو دامع فرح ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو

 . ةينثتلا

 ريمض : لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . ةفطاع : واولا : لاقو ©

 . اهل لاقو يأ ٠ ره ويد اج يرسم

 لرقم هب لوعفم بصن لحم يف : اهالت امو ةلمجلا : امكير امكاهن ام ©

 ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىبت . «اهل لمع ال ةيفان : ام .  لوقلا ش
 بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . رذعتلل فلألا ىلع

 عوفرم لعاف : برر . ةينثتلل فلألاو داع فرح : ميملا . مدقم هب لوعفم

 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . ةمضلاب ميظعتلل

 . ةينثتلا ىلع ةلاد ةمالع فلألاو دامع فرح : ميملا . ةفاضالاب ْ

 ةراشإ مسا : ةرجشلا هذه . ىهنب قلعتم رورجبو راج : ةرجشلا هذه نع ©

 رورجم ةراشالا مسا نم لدب : ةرجشلا . نعب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم

 . ةرسكلا هرج ةمالعو

 فرح : نأ . يفنلا دعب قيقمت فرح : آلإ : نيكلم انوكت نأ الإ ©

 هبصن ةمالعو ْنأب بوصنم صقان عراضم لعف : انوكت . بصان يردصم ش
 مسا عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض فئلألاو نونلا فذنح

 نيونت نع ضوع نوئلاو ىنثم هنأل ءايلاي بوصنم اهربخ : نيكلم . «نوكت»
 لحم يف اهالت امو «َْنأ» و امل لحم ال «نأ» ةلص «نيكلام انوكت» ةلمجو . درفملا

 . نيكلم نوكت نأ ةيهارك ّآلإ : ىنعمب  هلجا هل لوعفم بصن

 ةفوطعم : انوكت . رييختلل فطع فرح : وأ : نيدلاخلا نم انوكت وأ ©

 ربخب قلعتم رورجمو راج : نيدلاخلا نم .اهبارعإ برعتو للوالا «انوكت» ىلع

 تر



 : نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو «نوكت»

 ا . .درفملا

 ظ 2 7-2-5 ماو
 : لعافلاو حتفلا ىلع يتبم ضام لعف : مساق . ةفطاع : واولا : ا

 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض
 ' : (همساقو . ةينثتلا ةمالع فلألاو دامع فرح :ميملا .هب لوعفم بصن لحم

 ْ . ةغلابملل ةلعافملا نزو ىلع ءاجو امل مسقأ ىنعمب

 ١ لصتم ريمض : ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : امكل يثإ ©
 | فرح : ميما . رورجتو راج : (مكل .اهمسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 1 | ٠ ةيشلل فلألاو .داع

 ' روزخيو راج : نيحصانلا نم . ديكوتلل . ةقلحزم ماللا : نيدصاثنلا نمل ©

 ضرع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعؤ ؛ْنِإ) ربخب قلعتم

 « اكل حصان يفإ ريدقتب درفلا مسالا يف ةكرملاو نيوتلا نع

- 
 55 موس د ٌقَوَيَدَدي اا 21 دام 0

 نقاشسبا ا أع
 82 يجو عامك 1 :ولامح

 دوخي اهبارعإ برعتو «ايهمساق» ىلع ءافلاب ةفوطعم : رورغب امهّألدف ©

 اا . ًارورغم ريدقتب لاحب قلعتم رورجتو راج

 ' ريغ طرش:مسا «نيح ىنعمب١ :٠ امل . ةيفانثتسا ءافلا : 5 ةرجشلا اقاذ املف ©

 . باؤجلاب ةقلعتم ةينامزلا ةيفرظلا لع بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج

 , يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض فلألاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اقاذ
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 «ةرجشلا اقاذا ةلمجو .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :ةرجشلا .لعاف عفر لحم

 . هيلا فاضم رج لحم يف

 ىلع ردقملا حتفلاب ىلع ينبم ضام لعف : تدب : امهتآوس امهل تدب ©
 ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو . ةنكاسلا ثينأتلا ءاتب ةلاصتال ةفوذحملا فلألا

 ةمالع فلألاو داع فرح : ميملا .تدبب قلعتم رورجمو راج : امل .اهل لحم

 لحم ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاملا . ةمضلاب عوفرم لعاف : :تاوس .ةينثتلا

 ريغ طرش باوج : ةلمجلاو ةينثتلل فلألاو دامع فرح ميملاو . ةفاضالاب رج
 . بارعإلا نم اهل لحم ال مزاج

 بارعإ برعت : اقفط . ةفطاع : واولا : امهيلع نافصخي اقفطو ©
 توبثب عرفرم عراضم لعف : ناقزلي يأ : نافصتخي هلصأ : نافصخي .«اقاذ»

 : امههيلع . لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض فئألاو نونلا

 . "يلا بارعإ برعت

 لعف ىدان . ةيفانئتتسا واولا : ىداثو . ةرسكلاب رورجب هيلا فافضم : ةنجلا

 لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام

 لعاف : اههئنر . ةينثتلل فلألاو داع فرح ميملا . مدقم هب لوعفم بصن
 فرح ميملا . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلا ةمضلاب ميظعتلل عوفرم
 . ةينثتلل فلألاو داع

 فرح : مل . ماهفتسا ظفلب هيبنتو خيبوتو باتع فلأ : فلألا : امكهنأ ملأ ©
 هرخآ فذح همزج ةمالعو ملي موزجم عراضم لعف : هنأ .بلقو مزجو يفث

 ريمض :فاكلا .انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض :لعافلاو  ةلعلا فرح -
 فئألاو دامع فرح : ميملا . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم
 . ةينثتلا ةمالع

 ىلع ينبم ةراشا مسا : يت . هنأب قلعتم رورجيو راج : ةرجشلا امكلت نع ©:

 فلألاو ميملا باطخخ فرح فاكلاو دعبلل : ماللا .نعب رج لحم يف نوكسلا
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 ٠ امه +... عباتتلا ىلع ةلكاشملل انوكت نأ زوجيو مخفي نم ةنغل ىلع اتءاج

 : لدي : ةرجشلا . مكلتو .. امكمنأ .. امهبر .. مهادان . . اهيلع اهتآوس

 ١ .' ةرسكلا : اهرج ةمالعو ةرورجم «ين» نم

 | لخفلا مزج ةمالعو اهنارعإ برتو ؛هنأ» ىلع واولاب ةفوطعم : امكل لقأو ©

 ا قلعتم «ايهيلع بارعإ برعت : اكل .نيئكاسلا ءاقتلال واولا فذحو نوكسلا
 ١ . لقأب

 / - لوعشم بصن لع يف : ةلمجلا : ايبم ودع امكل ناطيشلا نإ »

 ' اهمسا : 'ناطيشلا .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فزح : نإ .  لوقلا لوقم

 6و ريخ : ودع أ يب قلعت وهو برعأ : اكل . ةستفلاب بيست

 ' ٠ ةمضلاب هلثم ةعوفرم ودعل - تعن  ةفص : نيبم ٠ ةمضلاب عوفرم

  71١نيكل تيتو نأ نطو كل يرو © '
 ا حقب لع ينيب نضام ل لاق : انسفنأ انملظ انّير الاق ©

 ْ .لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتسم ريم  نينثالا فلآ -

 ! ريغض 2 . حتفلاب ميطعتلل بوصنم . اي اهريدقت ةفوذحم ءادن ةادأب ىدانم

 | ينبم ضام لعف : ملظ . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 ' لحم يف نوكسلا ىلغ ينبم نيملكتملا ريمض كانا و انب هلاصتال نوكسلا ىلع

 , ىلع يتبم لصتم ريمض ااناو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :سفنأ .لعاف عفر
 . نيملكتملا ريمض وهو هيلا فاضم رج لحم يف نوكسلا

 , : ل. متاج طرش فرخ : نأ . ةيفانئتسا : واولأ : انل رفغت مل ْنِإو ©

 ! : ؛همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لحف : رفخت . بلقو مزجو يفن فرح
 . | اورفغتب قلعتم رورجبو راج : انل.. نإب مزج لحم يف طربشلا لعف هرخآ نوكس
 : . تنأ : هريدقت ًابوجو هيف زتتسم ريمض «رفغت» لعافو

 . | لصتم ريمض ان» و ٠ .اهبارعإ برعتو «رفخت» ىلع واولاب,ةفوطعم : انمحرتو ©

 001 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ب 5ةكال
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 صقان عراضم لعف : ننوكن .فوذح مسق باوج يف ةعقاو : ماللا : ننوكتل ©

 ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم
 ةلمحو . اهل لحم ال فوذحملا مسقلا باوج « ننوكن » ةلمجو . نحن هريدقت

 وهو اهنم قباسلل نوكت ةلاحلا هذه ينو مسقو طرشل ًاباوج تعقو «ننوكتل»

 باوجو . نيرساخلا نم ننوكتل انحرتو انل رفغت مل نإ هللو هريدقتب مسقلا

 . مسقلا باوج هنع ىنغأ فوذحم طرشلا

 : مسالا رج ةمالعو «نوكن# ربخب قلعتم رورجمو راج : : نيرساخلا نم ©

 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا

 *© نما كرات يتلا زطاو أ لع_زوت شطب وغم 7 . نحل تو تر 2 8 4 و
 فاس يسع ا عاقل مشا لع يب نضال لاق اوطيفا لاق

 نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف :اوطبها .وه هريدقت ًاناوج
 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمقخلا لاعفالا

 لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةنجلا نم . اولزنا ىنعمب «اوطبها» ةلمجو
 . - لوقلا

 نيداعتم : ريدقتب لاح بصن لحم يف : ةلمجلا : ودع ضعبل مكضعب ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا .ةمضلاب عوفرم أدتبم : ضعب .نيسكاشتم

 رورجبو راج : ضعبل . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف ملا
 : ودع .ةفاضالا نع هعاطقنالو ةركن هنأل رورجملا مسالا ردقو ريخلاب قلعتم

 . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ريخ

 مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : مكل . ةفطاع : واولا : ضرالا يف مكلو ©

 هلأل لاح بصن لحم يف رورجمو راج : ضرالا يف . روكذلا عمج ةمالع ميملاو
 . ةمدقم ةفص

 ةفوطعم : عاتمو . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : نيح ىلإ عاتمو ٌرقتسم ©

 . ؟عتمتا ىنعمب عاتمب قلعتم رورجمو راج : نيح ىلإ .«رقتسم» ىلع واولاب

 ا



 و يو نوفل
 اس يع للقا :لاق : اهيف لاق ©

 1 . نويحتب قلعتم رورجمو راج : اهيف . وه هريدقت

 واولاو نونلا ت توبثب يفرم اضم لعف : نوتومت اهنمو نويحت ©

 ا اا . اهبارعإ برعتو «نويحت

 ' لعف: نوجرخت . رورجمو راج : اهنم .ةفطاع : واولا : نوجرخت اهنمو ©
 : عفر لحب ف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم :لوهجبملل ينبم عراضم
 .: - كوقلا لوقم - هب لوعفم بصن ل يف «لاق» دعب ةلمنجاو لعاف بئان

 طي 95 54 رص

 قالة وسمر نبط انتمي ١
2 

 © نرصد ول هئأ كنة - 03 وو 27 “ص 02 2
 , قححلم هنأل ءايلاب بوصتم ىدانم مسا : ينب . ءادن ةادأ : اي: مدآ يذب اي«

 ١ هيلا, فاضم : مدآ ٠ فاضم وهو ةفاضالل نونلا تفذحو ملاسلا ركذملا عمجب

 نم عرنم هلال ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا : هرج ةمالغو ةفاضالاب رورجم
 . |ةيملعلا ىلع فرصلا

 /نوكسلا لع ينبم ضام لعف : از . قيقحت فرحأ : دق: انلزنأ دق ©

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمَض هانا و انب هلاصتال

 , روكذلا عمج ةمالع ميملاو لزنأب قلعتم رورجيو راج:: يراوي ًاسايل مكيلع ©

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يراوي . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاسابل

 : ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ..لقثلل ءايلا ىلع ةردقللا

 : . ًاسايلل ةفص بصن لحم يف «يراوي»
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 عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصتم هب لوعفم : مكتآوس «©
 ةمالع ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : فاكلا . ملاسلا ثنؤملا
 . عمجلا

 ًاشيرو : ىنعمب ةحتفلاب اهلثم بوصنم «ًاسابل» ىلع واولاب ةفوطعم : ًاسشديرو ©

 . ةمضلاب عوفرم أدتبم : سابل . ةيفانثتسا : واولا : ىوقتلا سابلو ©

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلاب رورحم هيلا فاضم :ىوقتلا

 ماللا . ٍناث أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ : ريخ كلذ ©

 ةلمجلاو ةمضلاب عوفرم «كلذ» ربخ : ريخ . باطخ فرح فاكلاو دعبلل

 سابلو : ريدقتب «سابل» لوالا أدتبملا ربخ عفر لحم يف اريخ كلذ» ةيمسالا

 «ريبخ» بارعإ زوجيو .رئامضلا نم برقت ةراشالا ءامسا نأل .ريخ وه ىوقتلا
 ىرقتلا سابلو : ليق هناك . سابلل ةفص عفر لحم يف «كلذ» و سابلل ًاربخ

 نأ وأ ىوقتلا سابل ميظعت اهب داري نأ نم ةراشالا اولخت الو .ريخ هيلا راشملا

 : ليقو ىوقتلا نم ةأوسلا ةاراوم نأل ةأوسلل يراوملا سابللا ىلا ةراشا نوكت

 ليق مث ىوقتلا يمابل وهو يأ .وه هريدقت فوذحم أدتبملا ربخخ :ىوقتلا سابل

 . ريخ كلذ

 . ادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ : هللا تايآ نم كلذ ©
 نم . سابللا قلخ . قلخلا كلذ يأ باطخ فرح : فاكلاو دعبلل ماللا

 ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا . «كلذ» ريخب قلعتم رورجمو راج : تايآ

 . ةرسكلاب

 ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و لعفلاب هبشم فرح : لعل : نوركذي مهلعل ©

 ءاتلا تمغدأ نوركذتي يأ . نوركذي «لعل» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 . «لعل» ربخ عفر لحم يف «نوركذي# ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عفر
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 : ةمالعو ثوصنم فاضم ىدانم مسأ : يب . ءادن ةادأ : اي: مدآ يشب اي ©

 ١ : مدآ ٠ ةفاضالل هون تفذحو ماسلا ركذملا عمجب قحلم هلأل ءايلا هبصن

 , ىلع .فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحششلاب زورجم هيلا فاسخم
 . ةيملعلا

 | ىلع ينبم عراضم لعف : نئتفي . ةيهان : ال: ناطيشلا مكنئتفي ال ©

 ' ينبم ريم : فاكلاو الب مزج لجع يف . ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال ختفلا

 ' كرج روكذلا غمج ةمالع ميملاو مدقم هب لوعفنم بضن لحم يف مضلا ىلع
 ْ 0 . ةمضلاب عرفرم لعاف : .ناطيشلا . عابشالل عضلاب

 7 ١ لعف : جرخأ . ةيردصم : ام . رج فرح : فاكلا : مكيوبا جرخأ امك ©

 وه : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمضض : لعافلاو حتفلا ىلع ينبص ضام
 ٠ :فاكلا !. ةفاضالل هنون تفذحو ىنئم هنأل ءايلاب بوصنم هب لؤعفم :مكيوبا

 : .روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفابضالاب زج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم زيمض

 : اهدغب امو ةيردصملا اما و . امل لحم ال ةيردصملا «ام2 :ةلص «جرخأ» ةلمحو

 : قلطم لوعفمب قلعتم رورجملاو رابجلاو فاكلاب ربج .لحم يف ردصم ليوأتب
 كم عادخك ًاعادخ ناطيشلا مكعدخي ال : ىنعلا لع ريدقتلا فوذع

 نم امهجارخأب

 : عزتي ٠ . جرخأب قلعتم رورجبو رانج : امهسابل امهنع عي ةنجلا نم ©
 . اوه هريدقت ًازاوج هيفرتتسم ريمض : ٌلعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 .ةينثتلا ةمالع فلألاو ذامع فرح : ميملا . عزنيب قلعتم رورجتو راج : امههنع

 | يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاملا .ةحتفلا بوصنُم هب لوعفم : سابل

 ككل 1 لا للا



 امو عزني» ةلمجو ةينثتلا ةمالع فلألاو داع فرح ميملاو . ةفاضالاب رج لح

 . امهسابل ًاعزان امهجرخأ : يأ لاح بصن لحم يف هاهالت

 عراضم لعف : ىري . ليلعتلل رج فرح : ماللا: امهتآوس امهيريل ©
 رتتسم ريمض : لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم

 بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلا . وه : هريدقت ًاناوج هيف

 هب لوعفم : تآوس . ةينثتلا ةمالع فلألاو داع فرح ميملا . هب لوغفم

 ينبم لصتم ريمض : ءاهلا .ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةرسكلاب بوصنم

 . ةينثتلا ةمالع فلألاو دامع فرح : ميملا . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع

 راجلاو «ْنَأ» ةلص «امهيري» ةلمجو .ماللاب رج لحم يف ليوأتب :اهالت امو «نأاو

 لصتم ريم : هاو . لمفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ: مكاري هّنِإ ©

 . ىه ا: + هريدقت ناوج هيف رتتسم ريم : لعافلاو رذمسلل فلألا ىلع ةردقلل

 ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا

 . «نِإ» ربخ عفر لحم يف !مكاري» ةلمحو . روكذلا عمج

 ريمضلل ديكوت عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم عفر ريمض : وه : هليبقو وه ©

 .واولاب ةفرطعمف ؛هليبقو» امأ ناطيشلا «مكنعدخي ال ىنعمب «ىري» يف رتتسملا
 ينبم لصتم يمض : ءاقاو ةمضلاب ةعوشرسم «ىريا يف تتسلل ريمضلا لع
 . هدونجو يأ : هليبقو . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع

 ف مشلا لع ينبم مسا : ثيح . رج فرح : نم : مهثورت ال ثيح نم ©

 . اه لمع ال ةيفان : ال . مكاريب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم
 عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف :نورت

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض !مهذ و لعاف
 . ؟نيسا ل لس هامش وكت وأ فاضل رج لع يف ؛مديرت ل“ عب

 ينبم لصتم ريمض «اناو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ! : انلعج اّنِإ ©

 4١د



 ' نوكسلا لع ينبم ضام لعف :انلعج .«نإ» مسا: بصن لح يف نوكسلا ىلع

 : . «نإ» ربخ عفر لحب يف «انلعج»

 «ءايلوأ» و ةحتفلاب نايوصنم «لعج» الوعقم : نامسالا : ءايلوأ نيطايشلا ©

 ا ١ (ءالعفأ)» نزو ىلع فرصلا نم عولم

 ' مسا : نيذلا . ءايلوأل ةفصب قلعتم رورجمو راج : نوئمؤي ال نيزلل ©

 :نوئمؤي ..اه لمع ال ةيفان : ال .ماللاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم

 ريمض :'واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هنأل نونلا توبثب عزفرم عراضم لعف

 . لوصوملا ةلص (نؤنمؤي ال» ةلمحو . لعاف عفر لح يف لصتم

 ١ يبيع نات ةكيتاؤتالط 20 .
 نكمل ا ام ©

 ىلع ينبم نامز فرظ : اذإ . ةيفانتسا : وارلا : ةشحاف اولعف اذإو ©

 : لغف : اولعف .ةمزاج ريغ طرش ةادأ هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخ نوكسلا

 لح يف لصتم ريمض : واولا . ةعارجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام

 ' : .ةشحاف . ةفاضالاب رج لحم يف «اولعف» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر

 : . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 ١ باوج يهو ةاولعفا بارعإ برعت : اولاق : انءابآ اهيلع اندجو اولاق ©

 * هلاضتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : دجو . اهل لمع ال مزاج ريغ طرش

 ةلمجو . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم :ريمض «انةوانب
 راج. : اهيلع  لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لح يف : اهدعب امو ؛اندجو»
 . ,ةحتفلاب بوصنم هب لوعفملا نم ةمدقم لاحب وأ اندجوب قلعتم رورجمو
 ' رج لحم يف نيوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض - لنصتم ريمض « انه و
 ش . ةفاضالاب

 سمعا



 ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا .ةيفانئتسا : واولا : اهي انرمأ هللاو ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض ةاناو حتفلا ىلع ينبم ضضام لعف : رمأ . ةمضلاب
 : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا
 ربخ عفر لحم يف «اهب انرمأ» ةلمجو . انرمأب قلعتم رورجمو راج : اهب . وه
 . أدتيملا

 نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق : ءاشحفلاب رمأي ال هللا نإ لق ©

 : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : لعافلاو نينكاسلا ءاقنلال هوإو تقذحو
 (ْنِإف مسا : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح :ْنِإ .تنأ

 عوفرم عراضم لعف : رمأي .امل لمع ال ةيفان :ال .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم

 رورجمو راج :ءاشحفلاب .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب

 هب لوعفم بصن لحم يف « اهربخو اهمسا عم نإ ١ ةلمجو . رمأيب قلعتم

 . - لوقلا لوقُم -

 لعف : نولوقت . ماهفتسا ظفلب خيبوت فلا . فلألا : هللا ىلع نولوقتا ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو . نونلا توبشب عوفرم عاضم 7
 . نولوقتب قلعتم ميظعتلل رورجيو راج : هللا ىلع

 لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: نوملعت ال ام ©
 بارعإ برعت : نوملعت . اف لمع ال ةيفان : ال . «لوقت» لعفلل هب

 لوصوملا ىلا دئاعلاو . امل لحمال لوصوملا ةلص «نوملعت# ةلمجو "نولوقت»
 . هنوملعت يأ . هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض

 نصل وعديمي هوجو 200 ار 5

 #4 ندوب امكن
 نينكاسلا ءاقتلال هوو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق : رمأ لق ©

 ىلع ينبم ضام لعف : رمأ . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : لعافلاو
 . حتفلا

 7 ريالا



 | لبق ام ىلع'ةردقملا ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ّبر : طسقلاب يّبر ©
 .ةفاضالاب زج لحم يف نوكسلا ىلغ ينبم لصتم ريم :.ءايلاو . ملكتملا ءاي

 ! بصن لحم يف « طسقلاب يبر رمأ » ةلمجو . زمأب قلعتم رورجم راج : طسقلاب
 ' .  لوقلا لوقم - هب لوعفم

 0 ارهجو لقو : يأ ةفطاع : : مكهوجو اوميقأو ©

 يي بلوف طوف دا لف الح اوس سل

 3 : روكذلا عمج ةمالع

 ” ةيفرظلا ىلع بوصنم : ب قم الكم فرط ال لجسم لك تع
 . فاضم وهو ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : لك. فابضم وهو ةحشفلاب
 ' ةنونملا ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : دجسم

 ينم لصتم ريمض ءاقو هبارعإ برعتو هام : ىلع واولاب ةفوطعم :هوعداو ©

 ا . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع

  ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصتم لاح .: نيصلخ : نيدلا هل نيصلخم ©

 0 :نيذلا .نيضلخمب قلعتم رورجمو راج : هل .درفملا نيؤنت نع ضوع نونلاو
 ا ةعاطلا يأ ةحتفلاب بوصنم «نيصلخم» لعافلا مسال هب لوعفم

 . لاح بصت لح يف حتفلا ىلع ينبم «لثما ىنعمب مسا : فاكلا : مكأدب امك ©

 ! هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف “ أدب . ةيردصم : ام

 بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا : وه : هريدقت ًاناوج
 ! . ةيردصملا «ام» ةلص ؛مكأدب» ةلمجو .روكذلا عمج ةمالع .: ميلا هي لوعقم

 0 . ةتاضالاب رج ىلع يف ردصم ليزأتي اهات امو ءامث و

 ا .ءاحأ قرير لعل نمةرم لوأ كاد اجا ب. عاش عل

 تلا 4( اكتلل
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 ىده : ريدقتب هذعب ام هرسفي رمضم لعقب هب لوعفم : ًاقيرف : ىده ًاقيرف © .

 فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىده . ناهيالل مكنم ًاقيرف

 . وه : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو رذعتلل

 لفعب هب لوعفم : ًاقيرف .ةفطاع : راولا : ةلالضلا مهيلع قح ًاقيرفو ©

 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قح . ًاقيرف لذخو : ريدقت لع رمضم

 نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و . قحب قلعتم رورجمو راج :مهيلع
 عوفرم لعاف : ةلالضلا . عابشالل ةمضلاب ميملا كرحو ىلعب رج لح يف
 . هلعاف نع هلصفل لعفلا ركذو . ةمضلاب

 هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ: ءايلوأ نيطايشلا اوزختأ مهنإ ©
 «نإ) مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و لعفلاب

 مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوذختا .' لصولاو عايشالل مضلاب ميملا كرنحو
 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال

 :ءايلوأ نيطايشلا هَّنِإ) ربخ عفر لحم يف : اهدعب امو ؛اوذختا» ةلمجو . ةقراف
 ىلع هنأل فرصلا نم عونمم يناثلا لوعفملاو ةحتفلاب نايوصنم «ذختا» الوعفم

 . (ءالعفأ) نزو

 فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ءايلوأل ةفصب قلعتم رورجيو راج : هللا نود نم ©

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا

 :نوبسحي . نودتهم مهنأ نوبسحي مهو : ىنعمب ةيلاح : واولا : نوبسحيو ©
 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف

 هنأل واولاب عوفرم «نأ» ربخ :نودتهم .اهبارعإ قبس : ممأ : نودتهم مهنأ ©
 . «بسحيا يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب اهدعب امو َنأو .ملاس ركذم عمج
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 ٠١ افرتالراؤرئاواو ور رم دن زارا ص
 نى 2

 قحلم هْأل ءايلاب بوصنم ىدانم مسا : ينب ٠ .ءادن ةادأ : اي: مدآ يذب اي ©

 ' ةحتفلاب رؤرجم هيلا فاضم : مدآ ٠ ةفاضالل هلون تفذحوإ ملاسلا ركذملا عمجب

 .٠ .ةيملعلا ىلع فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعو

 .  ةسمخلا لاعقالا نم هعراضم نال نونلا فذح ىلع ينبنم رمأ لعف : اوذخ ©

 : . ةقراف فلألاو لعاف عفر لمع يف لصتم ريمض : واولا

 ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . ةحتفلاب برصنم هب لوعفم : مكتئيز ©
 ..روكذلا عمج ةمالع ميملاو هيلا فاضم رج لحم يف مضلا

 ىلع ةحتفلاب بوصنم . اوذخب قلعتم ناكم فرظ':: دجسم لك دنع ©

 فاضم : دجسم . فاضم وهو ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : لك .ةيقرظلا

 ' .' ةرسكلاب رورج هيلا

 «اوذخ» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطغم : :١ اويرشاو اولكو«©

 : .٠ اهبارعإ برعتو

 | عراضم لعف : اوفرست . ةمزاج ةيفان : ال . ةفطاع : والا : اوفرست الو ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم
 1 ١ . ةقراف : فلألاو

 .ءاهلاو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ: نيفرسملا بحي ال هّنإ ©

 اه لمع اال ةيفان هل .«َنإ) مسا بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 .هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : بحي

 ٠ ضوع نونلاو واس ركذم عمج هلأل ءايلاب بوصنم هب لوعفنم : نيفرسملا .

 . نإ ريخ عفر لع يف «نيفرسملا بحي لا ةلمجو . درا نيونت نع



 كبار يش كل زيا مدة ا
 و

 : لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق: هللا ةئيز مرح نم لق ©

 ميرحت راكنإ ديفي ماهفتسا مسا : نم . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض
 ينبم ضام لعف : مرح . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ءايشالا هذه

 لح يف «مرح» ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع

 رورجم هيلا فاضم : هللا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةئيز ؟نم» ربخ عفر

 .لقل هب لوعفم بصن لحم يف 2. .مرح نم» ةلمجو .ةرسكلاب ميظعتلل 0

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوضرم مسا : يتلا : هدابعل جرخأ يتلا ©

 «دابعل جرخأ» ةلمجو «مرحا بارعإ برعت : جرخأ . ةئيزلل ةفص بصن
 :ريدقتلاو . هب لوعفم بصن لحم يف ريمض دئاعلاو اه لحم ال لوصوملا ةلص
 ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاح لاو جرخأب قلعتم رورجيو راج : هدابعل اهجرخأ
 . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا

 اهلثم ةبوصنم ؛ةنيز» ىلع راولاب ةفرطعم : لق قزرلا نم تابّيطلاو ©
 . ملاسلا ثنؤملا عمجب ةقحلم اهنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا اهبصن ةمالعو

 قبس : لق . «تابيطلا» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو راج : قزرلا نم

 . اهبارعإ

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : اوذمآ نيذلل يه ©
 :ماللا : نيذلل . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : يه

 راجلاو ماللاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . رج فرح
 ىلع ينبم ضام لعف : لوصوملا ةلص : اونمآ . أدتبما ربخب قلعتم رورجملاو
 . لعاق عقر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا

 سلال

 0 برك قا ةيزطكحزإ كا



 ,- ثعن  ُةَفِض : اينذلا . اوئمآب قلعتم رورجيو راج : ايندلا ةايحلا ْي ©
 ْ . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلاب رورجم ةايحلل

 ' ؛قلعتم نامز فرظ : موي . ةحتفلاب ةبوصنم لاخ : ةمايقلا موي ةصلاخ ©

 ْ . رورجم هيلإ فاضم : ةمايقلا .ةحتفلاب ةيفزظلا ىلع بوصنم ةصلاخب
 .حتفلا ىلعإ ينبم ؟لثم» ىنعمب هيبشتلل مسا : فاكلا : تايآلا لصفن كلذك ©

 ' .ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ .أدتبم عفر لح يف

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لصفن . باطخ فرح فاكلاو دعبلل ماللا

 ! بوضنم هب لوعفم : تايآلا .نحن هريدقت ًابوجو هيفرتتسم ريمض : لعافلاو
 !لصفن» ةلمجو. .ملاسلا ٍثنؤملا عمجب قحلم .هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب

 'بضن لحم يف :كلذك ين فاكلا بارعإ زوجيو .أدتبملل عفر لحم يف «تايآلا

 .يصفت تايآلا لصفت : ريدقتب يأ روكذملا ةرسفي ةرمضم لعفل هب ًالزعفم

 ٍ أ . كلذ لثم

 عراشم لمف : نوملعي . لصشتب قلعتم رورجمو راج : نوملعي موقل ©
 الجو . لعاف عقر لخ يف لصتم حض : واولاو نوئنلا توبثب عوفرم

 ٠ ٠١ موقل - تعن - ةفص رج لح. يف «نوملعي#

 خف انك اورضإلا وهلم يروق كي أت
 رم د رم 010 2 با

 © نواف عاؤوفَتَْأَ نطلخ ديرك مما اورتن

 |رتتسم ريما : ا .لق : مرح امّنِإ لق ©
 لع ينبم ضام لعف : , ةفوفكمو ةفاك : انإ . كنأ هريدقت ًابوجو هيف

 ٠ 0 . حفلا

 لاا ره نم نم مضل شرم لما : آب: شحاوفلا ير ©

 ؛يف : : اهدعي امو أنإو « ةحتقلاب برصنم هب لوعفم : شخاوفلا . ةفاضالاب

 . لقل هب لوعفم بصن لح

 بة مال



 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام : نطب امو اهنم رهظ ام ©

 رهظ ام ّير مرح : ريدقتب اهنم ًالدب نوكي نأ زوجيو شحاوفلل ةفص بصن
 رتتسم ريمض : لعافلاو حتفلا ىلغ ينبم ضام لعف : رهظ . شحاوفلا نم
 هاما نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورحيو راج : اهنم . وه : هريدقت ًازاوج هيف

 ىلع واولاب ةفوطعم : نطب امو . امل لحم ال لوصوملا لص «اهنم رهظ» ةلمجو
 . اهبارعإ برعتو . اهنم نطب امو : يأ «اهنم رهظ:ام»

 ىلع فطعلا يواوب نافوطعم نإسالا : قحلا ريغب يغبلاو مثالاو ©
 مثإلا بجوي ام يأ مثإلا مرحو يأ ةحتفلاب اهلثم نابوصنم «شحاوفلا»
 رورجم هيلا فاضم : قحلا . مرحب قلعتم رورجبو راج : ريغب . يغبلا مرحو
 . ةرسكلاب

 . بصان يردصم فرح : نأ . ةفطاع : : هللاب اوكرشت 0١ ْش

 بصن ةمالعو نأ ةلص «اوكرشت» ةلمجو ناب بوصنم ا ل :

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .نونلا فخ لعشلا

 ردصم ليوأتب : اهالت امو نأو اوكرشتب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هللاب

 . هللاب كرشلا مرحو : ريدقتب بوصنم ىلع فوطعم بصن لح يف

 اوكرشت نأو : ناك مالكلا لصأو ةيمكمت ةلجج : ًائاطلس هب لّؤني ملام ©
 بصن لحم يف نوكسلا ىلع يئبم لوصوم مسا : ام . هب ناطلس الام هللاب

 ملب موزجم عراضم لعف : لزني.. بلقو مزجو يفن فرح : مل . هب لوعفم
 راج . وه هريدقت ًازاوج هيفرتتسم ريمض لعافلاو هرخآ نوكس همزج ةمالعو
 لزني مله ةلمجو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاناطلس .لزنيب قلعتم روزجمو
 . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «ًاناطلس هب

 ةفوطعم اولوقتت ىنعمب : اولوقت ْنأ .ةفطاع : واولا : هللا ىلع اولوقت ْنأو ©
 ٠ اهلثم برعتو هللاب اوكرشت «نأ» ىلع .

 لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام : نوملعت الام ©

 الام وأ قح هنأ نوملعت الام ىنعمب : نوملعت . اط لمع ال .ةيفان : ال .هب
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 ! يف لصتم يمض : واولا . نونلا توبثي عوفرم عراضم لغف يهو . هنوملعت
 :لحم يف ريمض : دئاعلاو لوصوملا ةلص «نوملعت ال» ةلمجو . لعاف عفر لحم
 دعب ةردقملا ةلمجلا نوكت نأ زوجيو . هنوملعت : ريدقتلا .: هب لوعفم بصن
 ْ ملعت يلوعفم دسم دس هب ًالوعفم بصن لخم يف قح هنأ «نوملعت»

 © ننرئتنإا داس رياك سبال ملجأ اجامل ةئرلَو ”
 !ربخنب قلعتتم رورجيو راج : لكل . ةيفانتسا : 'واولا: لجأ ةمأ لكلو ©

 عهفرم رخؤم أدشمم : لجأ . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ةمأ .مدقم

 : 1 . ةمضلاب

 ضفاخ لبقتسملل ناهز فرظ : اذإ . ةيفانعسا : افلا: مهلجأ ءاج اذإف ©

 ىلع ينبم نضام لعف : ءاج . ةمزاج ريغ طرش ةاذأ 'هباونجب بوصنم هطرشل
 ' ىلع ينبم نييئاغلا ريمض ؛مه» و ةمضلاب عوفرم لعاف : لجأ . حتفلا
 ةفاضالاب رج لحم يف ؛مهلجأ ءاج» ةلمجو ةفاضالاب رنج لحم يف نوكسلا

 ْ . «اذإ» دعب اهعوقول

 : ةيفان .: ال . اه لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : نورخأتسي ال ©

 ريمض : واولاو نوئلا توبثب عورفرم عراضم .لعف : نورحخأتسي . ال لمغ ال

 . لعاق عفر لحم يف لصتم

 ؛ .ةحتفلاب بوصنم نورخأتسيب قلعتم نامز فرظ :نومدقتسي الو ةعاس ©
 : . اهنارعإ برعتو «نورخأتسي ال ىلع واولاب ةقوطعم : نومدقتست الو

 00 ا 7 مدا <30

 8 نور "هو
 . هنأل ءايلاب : :بوصنم فاضم ىدانم : ينب ٠ ءادن ةادأ : اي: مدآ ينب ان ©

 .رورجم هيلا فاضم : مدآ ٠ ةفاضالل نونلا تفذحو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم
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 ىلع فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم الدب ةحتفلا : هرج ةمالعو ةفاضالاب
 . ةيملعلا

 و مزاج طرش فرح نإ نم ةنيكم : امإ : مكثم لسر مكنيتأي امإ ©
 حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف : نيتأي . طرشلا ىنعم ديكأتل ةدئاز ؛ام»

 : فاكلا . طرشلا لعف هنأل ْنإب مزج لحم يف ةليقثلا ديكودلا نوئب هلاصنال

 عمج ةمالع ميملاو مدقم هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 عمجلل ميملاو .رورجمو راج : مكنم .ةمضلاب عوفرم لعاف : لسر .روكذلا

 ينايب رج فرح « نم ١ و . لسرل ةفصب قلعتم ؛« مكنم ؛ رورجملاو راجلاو
 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم ... مهوعبتاف : هريدقت فوذحم طرشلا باوجو
 :يف ءازجلاو طرشلا نم ةنوكملا ةلمجلا هءازجو طرشلا باوج نوكي نأ زوجيو

 . مهيلع فوخ الف حلصاو ىقتأ نمف

 : نوصقي .لسرل ةيناث ةفص عفر لحم يف ةلمجلا : يتايآ مكيلع نوّصقي ©
 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف
 : يتايآ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو نوصسقيب قلعتم رورجمو راج : مكيلع
 ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هّنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءايلاو

 ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانئتسا : ءافلا : حلصأو ىقتآ نمف ©

 حتفلا ىلع ينبم طرشلا لعف ٍضام لعف : ىقتأ . . ادتبم عقب لع يف نوكسلا
 ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو نمب مزج لحم يف رذعتلل فلألا ىلع ردقملا

 ينبم لعفلاو اهبارعإ برعتو «ىقتا» ىلع واولاب ةفوطعم :حلصأو .وه هريدقت
 . «نم» ربخ عفر لحم يف باوجلاو طرشلاو . رهاظلا حتفلا ىلع

 . ال لمع ال ةيفان : ال . طرشلا باول ةطبار : ءافلا : مهيلع فوخ الف ©
 ىلعب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبتاغلا ريمض « مه هو رج فرح : ىلع

 طرش باوج «مهيلع فوخ الفا ةلمجو . أدتبملا ربخب قلعتم رورجملاو راجاو
 ترسكو . ةمضلاب عوفرم أدتبم «فوخ# و مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مناج
 . نينكاسلا ءاقتلال «نمفا نون

 ب ١١



 , : ال . اهلبق ام ىلع فوطعم اهدعب امو ةفطاع : وارلا : نونزحي مه الو ©

 أ عفر لحم يف نوكسلا لع يئبم لصفنم عفر ريمض : مه ال لمع ال ةيفان

 أ ربخ عفر لع يف «نونزحيا ةلمجو «نوصقيلا بارعإ برعتأ : نونزحي . ًادتبم
 ٍ ا ش ا ١ . م

 © قاعي رة ارز تتنكر 1و
 ؛ ينبم لوصوم مسا : نيذلا .٠ ةيفانثتسا ::واولا : انتايآب اوبذك نيذلاو ©

 أ هلاضتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوبذك . أدتبم .عفر لحم يف حتفلا ىلع

 ؛ . ةقراق فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب

 !اوبذكي قلعتم رورجيو زاج : تاياب .اهل لحم ال لوصوملا ةلص : اوبذك ةلمجو
 ش . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع يثبم لصتم ريمض انا و

 .: اهنع ابارعإ برعتو ؛اربذكا ىلع راولاب ةفرطعم : اهنع اوربكتساو ©
 0 . اوربكتساب قلعتم رورجو راج

 1 ءالوأ ٠ «نينلا» ادتبملا ريخ عفر لحم يف :ةلمنجلا : راثلا باحصا كئلوأ ©

 ؛ . باطخ فرح :. فاكلاو ًادتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشأ مسا

 :راثلا . فاضم وهو ةمضلاب عوفرم مه هريدقت فوذحم أدتبمل ربخ :باحصأ

 . لح يف ةراثلا باحصأ مه» ةيمسالا ةلمجلاو . ةرشكلاب رورجم هيلا فاضم
 ْ . «كتلؤأ» ربخ عفر

 لصفنم عفر ريمض مه .لاح بصن لحم يف : ةلمجلا : :نودلاخ اهيف مه ©

 ! . ربخلاب قلغتم رورجمو زاج :. اهيف . ًادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 8 ضروع .نرتلاو ملاس.ركذم عمج هنأل واولاب عيفرم «مه» ربخ : نودلامخ
 ٠ درفملا يف ةكرخلاو نيونتلا
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 ابر بع رو هور كس دج ل ار ل 212 كيم < موعرم
 2 و** و دوك 52 و فر جر و مع را مس اسح 5

 نوعا ملام ناو مهرفو يال إامحرحلا
 © َنرزكاو بأ ع يطل اعاوذركو [عازسازلا ٌمآوكرم

 لح يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : نم . ةيفانثتسا : ءافلا : ملظأ نمف ©

 فرصلا نم عونمم وهو ةمضلاب عوفرم «نم» ربخ : ملظأ . أدتبم عفر

 رج فرح «نم# نم ةئوكم يهو ملظأب قلعتم رورجمو راج : ىرتفا نمم ©

 ءاقتلال هنون ترسكو نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا «نْما
 رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىرتفا . نينكاسلا

 لوصوملا ةلص ةلمجلا . وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعانفلاو
 : ابنك . ىرتفاب قلعتم ميظعتلل رورو راج : ٍبَّذك وأ ًابذك هللا ىلع ©

 برعيو ىرتفا» ىلع وأب ةفوطعم : بذك وأ . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم
 . رهاظلا حتفلا ىلع ينبم بّذك لعفلاو هبارعإ

 لحم يف لصتم ريمض : ءاهلو بذكب قلعتم رورجبو راج : كتلوأ هتايآب ©
 ًادتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ . ةفاضالاب رج

 . باطخلل فاكلاو

 عوفرم عراضم لعف : لاني . « كئلوأ  ربخ عفر لحم يف ةلمجلا : مهلاثي ©

 . هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و ةمضلاب

 ريمض « مه 3 و ةمضلاب عوفرم لعاف : بيصن : باتكلا نم مهبيصن ©

 رورجمو راج : باتكلا نم . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا

 . ؟مهبيصنا نم ةفوذحم لاحب قلعتم

 يأ مهبيصن مهلينل ةياغ فرح وأ ءادتبا فرح : انلسر مهتءاج اذإ ىقح ©

 هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخ لبقتسملل نامز فرظ :اذإ .مهتافو تقو ىلإ
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 ! ءاق ءاقلاو حتسفلا ىلع ينبم ضام لعف : تءاج . ةئمزاج ريغ طرش ةادأ
 : لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مهد و اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا
 . لضتم ريمض «ان» و ةمضلاب عوفرم لعاف : السر . مدقم هب لوعفم بصن
 : ةفاضالاب زج لحم يف : ةلمجلاو ةفاضالاب رج لم يف نوكسلا ىلع ىنبم

 00 . ءاذإ» دعب اهعرقول
 : واولا .. نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوفوتي : اولاق مهنوفوتي ©

 . نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه2 و .. لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 : لحم يف «مهنوفوتي» ةلمجو . مهحاورأ نوفوتي يأ هب لوعفم بصن لحم يف
 واوب' هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق . لسرلا نم لاح بصن
 . اولاق يأ ١ ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا

 . بارعولا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «مهل اولاق» ةلمجو . مهل

 لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : هللا نود نم نوغدت متنك ام نيأ ©

 , لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : نيأ  لوقلا لوقم - هب
 : يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . مدقم ربخب قلغتم ناكم فرظ هيف
 , متتك نيذلا نيأ وأ نوعدت نيذلا ةآلا نيأ : ىنعمب رخؤم أدتبم عفر لحم

 : نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك . هللا نود نم مهنودبعت

 | لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا . كرحتملا عقرلا ريمضب هلاصتال
 عوفرم عراضم لعف : نوعدت . روكذلا عمج ةمالع ميمو «ناك# مسا عفر

 .ةيلعفلا ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف .لصعم ريمض .: فاولاو نونلا توبشب
 .ال لوصوملا ةلص «نوعدت متنك» ةلمجو «ناكا» رب بصن لحم يف «نوعدت#

 .مولغم هنال اراصتخا فوذحم «نوعدت» لوعفم وأ لوصوملا ىلا دئاعلاو ال لح

 :ميظعتلل رورخم هيلا فاضم :هللا .لوعفمل ةفصب قلعتم رورجمو راج :نود نم

 /ةلمجو «اولاق» بارعإ برعت : اولض . اهبارعإ قبس : انعاوّلض اولاق ©
 :رورجمو راج : انع .  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف «انعاولض»
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 ىلع . اهبارعإ برعتو ؛اولاقا ىلع واولاب ةفوطعم : مهسفنا ىلع اودهشو ©

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مها و اودهشب قلعتم رورجمو راج : سفنا
 . ةفاضالاب

 لصتم ريمض ؛«مه» و لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نأ : اوناك مهنأ ©

 ينبم صقان ضام لعف : اوناك . ةَّنأ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ْ
 مسا عفز لحم يف لصتم ريمض : واولاو .٠ ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع

 . هّنأ» ربخ عفر لحم يف ؛اوناك» ةلمحو . ةقراف فلألاو «ناك»

 نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هال ءايلاب برصنم «ناك» ربخ : نيرفاك ©
 . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا

 ١ طر 1 وهم وكم دوم ريس ده 95

 عامان راو نينا امحمد مَ اَطْحدَلَو "1

 اسما مهله فكل يجو عرف كت
 * يطأ كارتني زف 17

 ريمض : لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : ممأ يف اولخدا لاق ©
 رمأ لعف : اولخدا . نيرفاكلل هللا لاق يأ ء وه : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم

 ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هعراضمم نال نونلا فذح ىلع ينبم

 عضوم يف رورجمو راج : ممأ يف . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 .  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن

 ىلع ينبم ضام لعف : تلخ . قيقحت فرح : دق : مكلبق نم تلخ > دق ©

 ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلألا ىلع ردقملا حتفلا
 راج : لبق نم . يه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو اط لح ال
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 أ رج لحم يف مكلبق نم تلخ دق» ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب
 ' نم تلخ:ذق ممأ عم رانلا يف اولخدا : ىنعمب يأ . ممأل _تعن-ةفص

 1 ْ . مكلبق
 : نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجبو راج : راثلا يف سنإلاو نجلا نم ©

 اهلثم ةرورجم نجلا ىلع واولاب ةفوطعم : سنإلاو . ةينايب : نم .. «ممأت
 0 . اولخداب قلعتم رورجمو زاج :  راثلا يف . ةرسكلاب

 ! ةينامزلا ةيقرظلا ةباين لع بوصنم مسا : لك . (ملك : ةمأ تلخد املك ©
 :«امل ى . ةيردصم «ام» و فاضم وهو « تنعل) طرشلا! باوج. هبشب قلعتم

 ! ينم ضام لعف : تلخد . ةفاضالاب رج لحع يف ردصم ليوأتب : اهالتامو
 ةمضلاب عوفرم لعاف : ةمأ . اهل لحم ال ةنكاسلا ثيناثلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع

 : . ام ةلص «ةمأ تلخد» ةلمجو

 ,ةهيشم «تنعلا ةلمجو «تلخد» بارعإ برعت : تنغل : اهتخأ تنعل ©

 'ناهذل و . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : اهتخأ . اهل لع ال طرشلا باوجل

 00 . .ةفاضالاب رج لحم يف نوكسبلا ىلب ينبم لصتم ريمض
 نم لبقتسي ام فرظ : اذإ . ءادتباو ةياغ فرح ىتح : اوكردا اذإ ىتح ©

 ..: اوكردأ . ةمزاج ريغ طرش ةادأ هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخ نامزلا
 :ةعامجلا واؤب ةلاصتال ميشلا ىلع ينبم ضام لعف «تمغداف اوكرادت : اهلصأ

 يف اكدا» ةلجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف لصعم ريمسغ : واولاو
 ل ا .'اوقحالت يأ « هيلا فاضم رج لحم

 تقلب ابوطتم لاح ٠ اعيج  اكرداب قلمتم رورو راج: ًاعيمج اهيف ©
 1 . «اوكرادا» ف ريمضلا يف ةنونملا

 نم اهل لحم.ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : مهالوأل مهارخأ تلاق ©
 هللا بطاخت مهارخأ تلاق وأ مهالوأ لجأل مهارخأ 'تلاق ': ىنعملاو بارعالا

 ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لغف : ثلاق - مهالوأ نع ىلاعت

 . |«مه).و رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاق : :.ىرخأ . ةنكاسلا

 بةغاأكد



 : ماللا : مهالوأل . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض

 فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو ماللاب رورجم مسا : ىلوأ .رج فرح

 راجلاو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؟مهق و رذعتلل
 . تلاقب قلعتم رورجملاو

 .- لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : انولضأ ءالؤه انير ©
 «ان» و . اي : اهريدقت ةفوذحم ءادن ءادأب بوصنم فاضم ىدانم : انبر

 ءاملا : ءالؤه . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 : انولضأ . أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ . ةيبنتلل

 يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف

 لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هان» و لعاف عفر لم
 . أدتبملا ربخ عفر لحم يف «انولضأ» ةلمجو هب

 بلط لعف : تآ . ةيفانئتسا ءافلا : راثلا نم ًافعض ًاباذع مهتآف ©
 ريمض : لعافلاو  ةلعلا فرح  هرخخآ فذح ىلع ينبم رمأ ةغيصبو ساهتلاو
 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مهاو تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم
 : ًافعض . ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : ًاباذع . لوأ هب لوعفم بصن

 . ةحتفلاب بوصنم ًاباذعل - تعن  ةفص : اوّلضأو اوّلض مهمال ًافعاضم يأ

 . «اياذع» نم فوذحم ةفصب قلعتم رورختو راج : رانلا نم

 رورجيو راج : مكنم لكل يأ : لكل . تبرعأ : لاق : فعض لكل لاق ©

 لكل» ةلمجو ةمضلاب عوفرم رخؤم ًأدتبم : فعض .مدقم ربخب قلعتم ش

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف «فعض

 فرح : نكل . ففخم فرح دعب اهئيجمل ةدئاز : واولا : نوملعت ال نكلو ©

 لعف : نوملعت . اه لمع ال ةيفان : ال . فخم هنال هل لمع ال كاردتسا

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو نونلا توبشي عوفرم عراضم

 وأ ملعلا ةقيقح مكل لصحي مل هانعم نال لوعفم ىلا دعتي مل انه لعفلاو
 . مكلانيسام نوملعت ال : ريدقتب فوذحم
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 ب بافافوةرنكر مام 1 قر لخلل كيو "1

 © وشك
 ينبم ضام لعف : تلاق . ةفطاع : واولا : مهارخأل مهالوأ تلاقو ©

 ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف :' ىلوأ . ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع

 , رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض «مه» و. ؛رذعتلل فلألا ىلع
 ! ةركلا مسالا رج ةمالعو تلاقب قلعتم رورجبو راج : ىرخأل . ةفاضالاب

 : . تبارعإ (مه» و رذعتلل فالا ىلع ةردقملا

 ؛ لكل» ةلمج ىلع ءافلاب ةفوطعم ةلمجلا : ليضف نم انيلع مكل ناك امف ©
 ؛راج : مكل . صقان ضام لعف : ناك . امل لمع ال ةيفان : ام «فعض

 راج : انيلع . روكذلا عمج ةمالع ميملاو مدقم «ناك» ربخب قلعتم رورحبو

 : لضف . دئاز رج فرح : نم . «لضف» نم فوذحم لاحب قلعتم رورجمو
 . رخؤم «ناك) مسا هنال الحم عوفرم اظفل رورجم مسا

 ؛نأل نونلا فذح ىلع يتبم رمأ لعف : اوقوذ . ةيفانعتسا ءافلا : اوقوذف ©

 :'لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم

 0 ا

 .لوضوملا ىلا دئاعلاو «نوبسكت 5 ةلمحو . ا "؟ «ناك»

 ) 15 ٠ هقربسكت : ريذقتلا .. هب لوعفم هنال لحملا بوصنم فوذحم ريمض

 لحم ايف لضتم ريمض : واولاو نونلا توبثي عوفرم عراضم لعف : نويسكت 3 ©
 : . ؟ناك» ربخ بصن لحم يف . ةلمجلاو لعاف عفر
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 اتتابرزا ط1 اوزان ابوبكر ٠١
 نا ل لا 2 م أ ا ع 52 .٠ 02 جرد ردو و ء

 مسا : نيذلا ..لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ : اويذك نيذلا نإ ©
 ينبم ضام لعف : اوبذك . «نِإ) مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم
 لعاف عفر ل يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع
 . لوصوملا ةلص : ةلمجلاو . ةقراف فلألاو

 ريمض «اناو اوبذكب قلعتم رورجيو راج : اهنع اوريكتساو انتايآب ©

 برعتو «اوبذك» ىلع واولاب ةفوطعم :اوربكتساو .ةفاضالاب رج لحم يف لصتم
 . اهب ناييالا نع ىنعمب . اوربكتساب قلعتم رورجمو راج : اهنع . اهلثم

 : ال . هَّنإ) ربخ عفر لحم يف : ةلمجلا : عامسلا باوبا مهل حتفت ال ©

 ةمضلاب عورفرم.لوهجملل ينبم عراضم لعف : حتفت . اه لمع ال ةيفان

 ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و . حتفتب قلعتم «مهلا رورجملاو راجلاو
 : ءامسلا . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : باوبأ . ماللاب رج لحم يف نوكسلا
 . مهئاعدل يأ : محل حتفت ال ىنعمو . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 : نولخدي .اهل لمع ال ةيفان : ال .ةفطاع : واولا : ةخذخلا نولخدب الو ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةئجلا

 لعق : جلي . رج فرح : ىح : طايخلا مس يف لمجلا جلي ىتح ©
 ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا «نأ» و «ىتحا دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم

 حتفت نل : ريدقتب هلبق اب قلعتم رورجملاو راجلاو ىتحب رج لحم يف ردصم

 . جليب قلعتم رورجمو راج : مس يف .ةمضلاب عوفرم لعاف : لمجلا .ةربولا
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 ةرهضملا ذا ةلص «لمجلا جلب ةلمحو ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم طايخلا

 0 . ال لحم ال

 مسا : فاكلا : كلذك . ةينفانئتننا : ىاولا : نيمرجملا يزجن كلذكو ©

 : ريدقتلاو قلطم لوعفم بئات بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم !لثم» ىثعمب' :

 | نأ زوجيو :نيمرجملا يزجن عيظفلا ءازجلا كلذ لثمو وأ :كلذ لثم ءازج يزجن
 ! ًادشيملل بخ عفر لحم يف «يزجن» ةلمجو أدتبم عفر لح. يف فاكلا نوكت

 . ريخ لحم يف «يزجن» ةلمجو أدتبم عفر لحم يف فاكلا نوكت نأ زوجيو ريدقتب
 ١ عراضم لطف: يزجن ٠ نيمرجملا يزجن ءازجلا كلذ لثمو ريدقتب أدتبملل

 .ًايوجو هيف رتتسم ريمض : لعافلاو لقثلل ءابلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عيفرم

 نوتلاو ماس ركذم عج -:هنال ءايلاب بوصنم هب لوعفم :نيمرجملا ٠ نحن هريدقت

 ٍْ . درفملا نيونت نع ضوع

 ١ نياق رب كو اوعمهقؤ موتا مَيصيرَب ل ©
 | ىلع, ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و رج فرح :: ماللا : داهم منهج نم مهل ©

 | !فزح : نم . مدقم ربخب قلعتم .رورجملاو زاجلاو ماللاب رج لحم يف نوكسلا

 .هنالةرسكلا نم ًالدب ةحتنفلا هرج ةمالعو نمب رورجم مسا : منهج . رج

 | فوذحم لاخبقلعتم رورجملاو راجلاو : .ثينأتلاو ةفرعملل فرصلا نم عونم
 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : داهم : هل ةمذقم ةفص هنال «داهم» نم

 مهلا و رورجتو راج : قوف نم ٠ ةفطابع : واولا : .شاوغ مهقوف نمو ©

 يا لح دفا ةمضلاب فرم ام: شارخ ١ مدقم ربخب قلعتم عفر لغ

 «ةيشأغ١ عمج ةيطغأ 14 نصوقنم ةركذ 0 نال ءايلا تفذحو ةفوذخملا

 : . ةقباسلا ةميركلا ةيالا يف ةدراولا
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 كيو سو لإ كال ا محو 2 1:3
 © الكير فانا

 عتفلا ىلع يثبم لوصوم مسا : نيذلا . ةيفانتتسا : واولا : اونمآ نيذلاو ©

 لس هايل ةلجو . ةلباف فلا لعام عفو لع ف [صخس يش واولا

 . ال لحم ال لوصوملا

 . اهبارعإ برعتو ؛اونمآ» ىلع واولاب ةفوطعم : تاحلاصلا اولمعو ©

 . ماسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنال ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : تاجلاصلا

 لحم ال ربخلاو أدتبملا نيب ةيضارتعا : ةلمجلا : اهعسو لإ ًاسفن فلكن ال«

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعق : فلكت . اف لمع ال ةيفان : ال . امل

 بوصنم هب لوعفم : ًاسفن . نحن هريدقت ًايوجو هيف رتتسم ريمض :لعافلاو

 «اه» و ةحتفلاب بوصنم الإب ىنثتسم : عسو . ءانثتسا ةادأ : الإ . ةحتفلاب

 . هيلا فاضمرج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 أدتبملا رب عفر لحم يف ربخلاو أدتبملا نم ةلمجلا : ةنجلا باحصأ كتلوأ ©
 ًادتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ «نيذلا» لوألا

 :ةنجلا . مه هريدقت فوذحم أدتبم ربخ : باحصأ . باطخ فرح فاكلاو

 عفر لحم يف (ةنلا باحصأ مهل ةيمسالا ةلمجلاو ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 . «كئلوأ» ريخ

 لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : مه: نودلاخ اهيف مه ©
 عوفرم «مه» ربخ : نودلاخخ . ريخلاب قلعتم رورجمو راج : هيف . أدتبم عفر
 ةيمسالا ةلمجلاو . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال واولاب

 . لاح بصن لحم يف
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 1 1ر7 لا وتكرمووت فمر

 7 0 ا ده كاين"
 © ام 7 أف أ

 ام لعف :عزن . ةيفانثتسا :واولا : ّلغ نم مهرودص يف ام انعزنو ©

 : يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم يمض اند و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

  لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام. لماذ عفر لخ

 : اهريدقتو .ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم رورحمو راج : رودص يف .

 لوصوملا ةلص «رقتساا ةلمجو . مهرودص يف رقتسم وأ مهرودص ف رق

 : . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و اهل لحم ال

 , فرح «نم» و ءام» لوصوملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجتو راج : لغ نم
 ' . ينايب رج

 ' انجرخا :' ىنعمب لاح بصن:لحم يف ةلمجلا : راهنألا مهتحت نم يرجت ©
 : : يرجت ٠ راهنألا مهتحت نم يرجت ةنجلا يف مهو دبقح ّنم مهرودص يفام

 . راج : تحت نم . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمقلاب عونفرم .عراضم لعف

 نم. ةنئاك : ريدقتلا . رابنالا نم ةفوذحم لاحب وأ يرججتب قلعتم رورجمو
 عوفرم لعاف : رابنالا . ةفاضالاب رجب لحم يف نييئاقلا ريمض ؟مه» و مهتحت

 ١ ةمضلاب

 ممقلا لع ينبم نضام لمف : اولاق . ةيفانتسا : وارلا : هلل دمحلا اولاقو ©

 ! فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا '. ةعامجلا واوب هلاصتال
  قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هلل . ةمضلاب عوفرم أدتبم .: دمحلا . ةقراف

 : : . هب لوعفم بصن لحم يف هلل دمحلا» ةلمجو . أدتبملا ريخب

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا :: اذهل اناده يذلا ©

 . فلألا ىلغ ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىده . ةلالجلا ظفلل ةفص

 .لصتم ريعصض لانا واوه : هريدقت وج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو رذغتلل
 . :افه . رج فرح ماللا : . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ئنبم

 يذل اذ زج ل ده يأ مال رج لع ىف وكلا لع ينم اش مسا
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 لوق وهو ماللاب لعفلا ىدعت يأ . انادهب قلعتم رورجملاو راجلاو . هيف نحن
 .اذه ىلا ىنعمبو ةنجلا لهأ

 :انك . اهل لمع ال ةيفان : ام .ةيفانئتسا وا ةفطاع واولا : يدتهنل انك امو ©
 ينبم لصتم ريمض ءانا و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ٍضام لعف :

 يفنلا يأ دوحجلا مال ماللا : يدتهنل . ؛ناك» مسا عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف : يدتبغ . رج فرح يهو يفنلا ديكوتل
 ةرمضملا « نأ : و . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ماللا دعب

 ريخب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب :اهالت امو
 ناك امو : ىنعمبو . ةيادهلل نيديرم انك ام : ريدقتلا . فوذحملا «ناك#

 «نا» ةلص «يدتبن# ةلمجو . هللا ةياده الول نيدتهم نوكن نأ ميقتسي

 ٠ هيلا يدتبع يا . اهل لحم ال ةرمضملا ةيردصملا . 1

 . مزاج ريغ طرش فرح : الول ©

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىده . يردصم فرح : نأ : هللا اناده نأ ©
 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتتم ريمض ةانا و رذعتلل فلألا ىلع ردقملا ْ

 ةيردصملا «نأاو .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف :هللا .مدقم هب لوعفم بصن
 . هللا ةياده الول : ريدقتلا . أدتبم عفر لحم يف ردصم ليؤاتب : اهذعب امو
 باوجو . اهل لحم ال «نأ» ةلص «هللا اناده2 ةلمجو ةفوذحم أدتبملا اذه ربخو

 . انيدتها امل هللا ةياده الول يأ هانعم مدقتل فوذحم طرشلا

 فرح : دق . ديكوتلاو ءادتبالل ماللا : قحلاي انير لسر تءاج دقل ©
 لعاف :لسر . ثينأتلا ةمالع ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :ءاج .قيقحت
 فاضم : بر . ىنعملا ال «لسرلا» ظفل ىلع هلعف ثنأ دقو ةمضلاب عوفرم

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هان» و ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا
 لسرلا تءاج : ريدقتب لاحب قلعتم رورجيو راج : قحلاب . ةفاضالاب رج
 . مهادهب انيدتهاف قحلاب ةيداه

 حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : اودون . ةفطاع واولا : اودوثو ©

 ا را



 ' لخم يف لصتم ريمض وأولا . ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا ءايلا ىلع ردقملا

 ١ . ةكئالملا مهادانو : ىنعمب . ةقراف فلألاو لعاف بئان عفر

 ! ال" ةلمهم: ةزمه وأ ةليقثلا نم ةففحم : نأ : اهومتثروأ ةنجلا مكلت نأ ©

 ! ةنجلا مكلت هنأب اودونو يأ ثيدحلاو نأشلا ريمض ريمضلاو هنأب .ىنعملاو لمعت
 ! :هريدقت لع لوقلا نم ةادانللا نأل «يأ» 'ىنعمب نوكت نأ زوجيو . اهومشروأ

 نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : يت . اهوموروأ ةنجلا ممكلت يأ : محل ليقو
 ٠ تذروأ عمجلا ةمالع ميملاو باطخلل فاكلاو دعبلل ماللا أدتبم عفر لحم يف

 , ةمضلا اهعفر ةمالعو ًاضيأ ةعوفرم ةراشالا مسا نم لدب "١ ةنجلا . ميخفتلل

 ' ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم نضام لعف . اهومشروأ

 .لعاف .بئان عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلاو كرحشملا عفرلا

 | و غمجلل ميملا نأ ةفرعمل واولاو ميملا عابشال واولا :: روكذلا عمج ةمالع ميملا

 ةلمجو . هب لوعفم بضن لحم يف نركسلا ىلع ينبم لصتتم ريمض ؛اه»
 ٍْ يتلا ةنجلا يه هذه : ىنعملاو «مكلت» أدتبملا ربخ عفر لحم يف «اهومتثروا»

 ْ ْ . مكل ءازج هللا مكثروأ

 . متتكام ىلع مكل ءانج وأ مكلابعأ ببسب : ىنعمب : نولمعت متنك امي ©

 , ىلع ينبم:لوصوم مسا : ام . متثروأب قلعتم زورجمو راج :: اهب نولمعت

 ١ ينبم ضقان :ضام لعف : متنك .. ةيردصم يه وأ ءابلاب زج لحم يف نوكسلا

 | «ناك» مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا . نوكسلا ىلع

 ١ نونلإ توبثب. عرفرم عراضم لعف : نولمعت . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 , نه بصت لحم يف «نولمعتا ةلمجو . لعاف عقر لخم يف لصتم ريدم واولاو

 : ٠ لوصوملا ةلص ةنولمعت متنك» ةلمجو «ناك»

 ْش يوي 22111011110 2 خرز أ م سر او ارو “تس حرر

 د ا[ ت[كوأماندجودكن كاب بأ 4 يأ ل
 1 1 2 0 2 23 0س راف 2ر4 3 2

 © َنِقارعَم اةتنلنأْ هوما مح ءا قع كر

 : حفلا ىلع يئبم ضام لعف :ىدان .ةفطاع واولا :ةنجلا باحصأ ىداثو ©
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 فاضم : ةئجلا .ةمضلاب عوفرم لعاف : باحصأ .رذعتلل فلألا ىلع ردقملا

 . ةرسكلاب رورجت هيلا
 فاضم : رانلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : باحصأ : ىاثلا باحصأ ©

 ٠ ةرسكلاب رورحي هيلإ
 نوكت نأ لمتحيو لمعتال ةلمهم ةليقثلا نم ةففحم : نأ : اندجو دق نأ ©

 «ان» و نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : اندجو . قيقحت فرح : دق . ةرسف ش

 .. لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصروم مسا : اقح انير اندعو ام ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض ؛ان» و حتفلا ىلع ينبم يضام لعف : دعو .هب لوعفم
 «اناو ةمضلاب عوفرم لعاف : بر . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا

 ديكأت : ًاقح . هيلا فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 انبر اندعو يأ ؛دعو» ردصمل ةفص وأ ًاقح كلذ قح يأ . ةلمسجلا نومضمل
 نا زوجيو اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةًاقح انبر اندعو» ةلمجو . ًاقح ًادعو

 . دجول ًايناث ًالوعفم نوكت
 ال نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا فرح : له .ةيفانئتسا : ءافلا : متقدجو لهف ©

 لحم يف لصتم ريمض ءاتلاو . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : متدجو . هل لحم ش
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو .لعاف عفر

 عوفرم لعاف : بر . اهبارعإ قبس : دعو ام : اقح مكبر دعو ام ©

 عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلا . ميظعتلل
 ًازاجيإو ًافيفخت «دعو» دعب لوعفملا فذح دقو . اهبارعإ قبس : ًاقح .رؤكذلا
 . اندعو يف هركذل هنع ءانتغتساو

 ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : معن اولاق ©
 هل لمع ال باوج فرح : معن . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 . بارعإلا نم هل لحم الو
 .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : نذأ .ةيفانثتسا :ءافلا : مهنيب نذّؤم نّذاف ©

 ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم .فرظ : نيب . ةمضلاب عوفرم لعاف : نذؤم

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و . نذأب قلعتم ةحتفلاب
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 . هلا هرمأي كلم وأ ةكناللا نم ملعم ره ليو مهيب ذانم ىدان يا ةفاضالب
 ا . لاق ىرجم «نذأ» ءارجا نكمي هيلعو ءادن مهنيب ىدانيف

 ظفل, هللا ٠ ةمضلاب عوفرم أدتبم : ةنعل . اهبارعا قبمس : نأ : هللا ةنعل نأ ©

 ' اهمسا نأشلا ريمض نوكي وأ ةرسكلاب  ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا

 .. هللا ةنعل هنأ : ريدقتلا . اهريخ عقر لحم يف هذعب ةيمسالا ةلمجلاو

 هنأل :ءايلا .: مسالا رج ةمالعو أدتبملا ربخب قلعتم رورجبو راج.: نيملاظلا ىلع ©

 ٠ درفللا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نوئلاو ملاس ركذم عمج

 © نورك 7 22 نبدا :ه
 : . 'اهبارعا برعتو «نودصي» ىلع واولاب ةفوطعم : ًاجوع اهتوغيبو ©

 لع يف نوكسلا لع ينبم لصتم ريمض اها و ةجبرعم هللا ليبس نوديريو
 ةلص «نودصي) ةلمجو ةحتفلاب بوصنم .لاح : ًاجوع ؛ هب لوعفم بصن

 ْ | !' امل لحم ال لوصوملا
 ' ىلع 'ينبم لصفنم ريمض :مه .ةيفانثتسا :واولا : نوزفاك ةرخآلاب مهو ©

 : : نورفاك :ربخلاب قلعتم رورجمو راج :ةرخآلاب . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 : نيونت نغ ضوع نونلاو . ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم «مه» ربخ
 درفملا . ١ : ١

 ل مها هورس لف 506 م 5

 37 كامب تس اكسر
 ' ىلع بوضنم ناكم فرظ : نيب . ةيفانئتسا : ىارلا : باجح امهثيبو ©

 يف'مضلا يلع ينبم لصتم زيمض :ءاهلا .فاضم وهو ةحنتفلاب ةيناكملا ةيفرظلا
 : لهأ نيب يأ . ةينثتلا ةمالع فلألاو داع فرح :: ميملا ؛ ةفاضالاب رج لح
 , أدتبم : كئاجح . مدقم ريخب قلعتم «|مهنيب» ةلمجلا هبشو . رانلا لهأو ةنجلا

 ' . زجاج يأ ةمضلاب عوفرم رخؤم

 بدة اكال



 رورجيو راج : فارعألا ىلع . ةفطاع واولا : لاجر فارعألا ىلعو ©

 ش . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : لاجر . مدقم ربخب قلعتم

 ريمض واولاو نونلا توبثي عرفرم عياضم لعف : مهاميسب الك نوفرعي ©
 ةنونملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًالك . لعاف عفر لحم يف لصتم
 ةلمجو . راثلا لهأو ةئجلا لهأ نم ًالك نوفرعي يأ ةفاضالا نع هعاطقنال

 رورجمو راج : مهايسب . لاجرل - تعن - ةفص عفر لحم يف «نوفرعي#

 فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا مسالا رج ةمالعو مهتمالعب يأ . نوفرعيب قلعتم

 قلعتي نأ زوجيو . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛مه» و رذعتلل

 . لاجرلا نم لاحب ؟مهاهيسب»
 ينبم ضام لعف : اودان : ةيفانئتسا : واولا : ةخجلا باحصأ اودائو ©

 واوب هلاصتاو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلألا ىلعو رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع

 : باحصأ . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا

 رورجم هيلا فاضم : ةنجلا . فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 . ةرسكلاب
 فذحو ةليقثلا نم ةففخم يهو هنأ : اهريدقت : نأ : مكيلع مالس نأ ©

 . عفر لحم يف «مكيلع مالس» ةيمسالا ةلمجلا اهربخو . نأشلا ريمض اهمسا

 أدتبملا ربخب قلعتم رورجيو راج : مكيلع . ةمضلاب عوفرم أدتيم : مالس
 . ءاعدب لعفلا ىنعم ةئنمضتم اهنأل ةركن أدتبملا ءاجو روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 باوج اهنأك بارعإلا نم اهل لحم ال ةيفانتتسا : ةلمجلا:اهولخدي مل«
 زوجيو نوعمطي مهو اهولخدي مل : ليقف فارعالا باحصأ لاح نع لاؤسل

 :اولخدي . بلقو مزجو يفن فرح : مل .لاجرل ةفص عفر لحم يف نوكت نأ
 يف لصتم ريمض : واولا .نونلا فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف

 بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةنجلا يأ ؛اههو لعاف عفر لحم
 . هب لوعفم

 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : مه . ةيلاح راولا : نوعمطي مهو ©
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 ١ لصتم يمض واولاو نونلا توبثب عرفرم عراضم لعف : نوعمطي .ًادتبم عفر
 | اهيف نوعمطي يأ ؟مه» ربخ عفر لحم يف «نوعمطي# ةلمجو .لعاف عفر لح يف
 1 : كاح بصت ل يف نيمممع مه# ةيبسالا ةلمحلاو افوصخم يندأ

 ع 6-2 مام ارتي ص اص كرا
0 

 مهد ا بطرف دهراسلا تفرص اذإو ©
 : :'ثفرص  ةفزاج ريغ طرش ةادأ هباوجب بوصنم هظرشل ضفاخ نامزلا

 ' لحم ال ةئكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف

 ٠ نييئاغلا ريمض «مه» و ةمضلاب عوفرم لعاف بئان'راصنأ . بارعإلا نم امل

 ْ رج لحم يف ؟مهراصبأ تفرص) ةلمجو ةفاضالاب رج ل يف نوكسلا ىلع ينجم
 . «اذإ) ذعب اهعرقول ةفاضالاب

 : فاضم : باحصأ . محل نيلبقتسم وأ مههاجت يأ ىنعملا ىلع ًالاح نوكت نأ

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : راثلا .فاضم وهو ةرسكلاب رورجم هيلا

 ! 'ريمنض :!واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم نضام لعف : اولاق ©

 : مزاج ريغ طرش باوج : ةلمتملاو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 1 1 . اه لحم ال

 ' وهو ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم . اي : اهريدقت ةفوذحم ءادن ةادأب ىدانم : انبر ©

 0 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض هانا و فاضم

 لصتم ريم انو ا يدق ابوجو هيف رتتسم ريمصف لعافلاو نوكملا

 . هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم
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 بوصنم ةبحاصلاو عاتجالا ىلع لدي ناكم فرظ : نيملاظلا موقلا عم ©

 - تعن  ةفص :نيملاظلا . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم: موقلا . انلعجتب قلعتم

 ضوع نونلاو . ماس ركذم عمج اهنأل ءايلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم موقلل

 . درفملا نيونت نع

 غماره جس مسوي الار فاللي 52 ل
 00 نور 2 تح مو

 ينبم ضام لعف : ىدان . ةفطاع : واولا : فارعألا باحصأ ىدائو ©

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : باحصأ . رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا يلع

 . ةرسكلاب رورحم هيلا فاضم : فارعألا

 لعف : مهتوفرعي .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًالاجر : مهتوفرعي ًالاجر ©

 «مها و لعاق عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .نونلا توبثب عوفرم عراضم

 «مهنوفرعي» ةلمجو هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض

 . لاجرل ةفص بصن لحم يف

 ةرسكلا : مسالا رج ةمالعو نوفرعيب قلعتم رورجبو راج : اولاق مهاميسب ©
 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا

 .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اولاق .هيلا فاضم بضن

 لحم يف اهدعب ةلمجلاو .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو

 . «مهتوفرعي» ريمض نم لاح «مهاهيسب» قلعتي نأ زوجيو هب لوعفم بصن

 ضام لعف : ىنغأ . ال لمع ال ةيفان : ام: مكعمج مكذع ىنغأ ام ©

 ىنغاب قلعتم رورجبو راج : مكنع .رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو مكعفن ام ىنعمب مدقملا هب لوعفملا ماقم يف وهو

 ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو ةمضلاب عوفرم لعاف : عمج
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 : ىلع ينبف لوصوم مسا : ام . ةفطاع واولا ::نوربكتستق متنك امو ©

 ضقان ٍضام لعف : متنك . «عمج» عوفرم ىلع فوطعم عفر لحب يف نوكسلا
 1 يتبم لضتم ريمض ءاتلا .. كرحتملا عفرلا ريمضن هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 ' : نوربكتست . روكذلا عمجلا ةمالع ميملاو "ناك: مسا عفر لحم يف مضلا ىلع

 | ةلجو «ناك» ريخ بصن لح يف «نوربكتست» ةلمجو «نوفرعي» بارعإ برعت
 . ال لحم ال لوصوملا ةلص «نوربكتست متنكا

 ف هي اود وحاول انجل امموضأن زا ِءالُوَه 18 00 5 عرور 2 م بوس
 00 را 02

 | ىلع ينيم ةراشا مسا : ءالؤه ماهفعسا ظفلب خيبوت فلأ : فلألا : ءالؤهأ ©
 . نوفعضتسملا ءالؤهأ يأ . أدتبم عفر لحم يف رسكلا

 ..ًادعبلا ريخ عفر لح يف حتفلا لع ينبم لوصوم مسا : متفسقأ نيذلا ©

 ْ . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضائم لعف : متمسقأ

 لو روكذلا عمج ةمالع ميلاو لعاف عفر لمح يف لصصتم ريمسغ اعلا

 ' . لوصوملا ةلص «متمسقأ»

 ! عوقرم عراضم لعف : لاثي . امل لمع ال ةيفان : ةمحرم هللا مهلانبال ©

 ميملا تكرحو مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و ةملاب

 : راج : ةمجرب ٠ ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا .٠ عابشالل مضلاب

 زوجيو .:ًاراصتخا دئاعلا فذحو ةتمحرب وأ هنم ةمحرب يأ :لانيب .قلعتم رورجمو
 مها ةيبسأالا ةلمجلاو «مه» هريدقت فوذحم أدتبم ربخ «نيذلا» نوكي نأ

 1 . ءالؤه أدتبملا ربخ عفر لحم يف «نيذلا

 . لامقألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : ةنجلا اولخدا ©
 '  فلألاو لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريم واولاو ةسمخلا
 ' بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلاو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةنجلا . ةقراف

 كك در



 اولخدا نيفعضتسملل فارعألا باحصأ لاق ىنعمب فوذحم لعفل هب لوعفم

 . نوفعضتسملا اهيأ ةنجلا

 . ةمضلاب عوفرم أدتبم : فوحخ . ال لمع ال ةيقان : مكيلع فوخ ال ©

 . .روكذلا عمج ةمالع ميملاو ربخلاب قلعتم رورجمو راج : مكيلع :

 ريمض : متنأ . اه لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع واولا : نوئزحت متنأ الو ©

 «نونزحت» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم

 . «متنأ» ربخ عفر لحم يف

 هنأ دانة ابحر نمو ٠١
 فَكَانَ هم هلأ ناو 52 ار

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف ىدان . ةفطاع واولا : راثلا باحصأ ىدانو ©
 فاضم : راثلا .ةمضلاب عوفرم لعاف : باحصأ . رذعتلل فلألا ىلع ردقملا

 . ةرسكلاب رورجم هيلإ

 هيلا فاضم : ةئجلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : نأ ةنجلا باحصأ ©

 . يردصم فرح : نأ . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب زورحجم

 لاعقألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : ائيلع اوضيفأ ©

 راج : انيلع . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا
 ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا (ْنَأ» و . اوبص : ىنعمب اوضيفأب قلعتم رورجمو

 راجلاو ةفاضالاب يأ . . اوضيفأ نأب يأ ردقم رج فرحب رج لحم يف ردصم

 . ىدانب قلعتم رورجملاو

 . «اوضيفأ» لوعفمب قلعتم رورجبو راج : هللا مكقزؤر امم وأ ءاملا نم ©

 فذحو ضيعبتلل «نم» نوكت وأ ءاملا نم ًاليلق ىنعمب ًاراصتمخا فوذحملا

 4ام) و رج فرح نم . رييختلل فطع فرح وأ . هيلع «نم» ةلالدل لوعفملا
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 قلعتم زورجملاو راجلاو نمب رج لح يف نوكسلا كل ينبم لوصوم مسا
 . ١ ريمض - لصتم ريمض :فاكلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لغف : قزر : اوضيفأب
 لوح نوكذلا عم ةمالع ميلإو دقت هب لوصف بصن لع يف - نيبطاخملا

 ' هللا مكقزر» ةلمجو . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف .: . عابشالل مضلاب

 , هباهللا مكقزر امث يأ .: اسكت للا تفلح اه لع 5 ليصل ةلص
 ْ . مغنلا نم

 ٠ يمتع وأولاو ..ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع يتيم رمأ لعن : هللا نا اولاق ©
 هبشم ديكوتو بصن فرح : نا ..ةقراف فلألاو لعاف عفر ل يف لضتم

 ا عم "نا" نم ةلمجلاو . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نا» مسا : هللا . لعفلاب

 0 ' .. هب لوعفم بضن لح يف اهربخو اهمسنا

فر لح يف ةيلعفلا ةلممملا : ني نيرفاكلا ىلع اهمرح ©
 | لف :مزح . .«نا» ريخ ع

 | لعافلاو هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض .ءاهلاو:حتفلا ىلع ينبم ضام
 ' ١ .:ةينثتلا,ةمالع فلألاو دابع فرح ميملاو .وه هريدقت ًازاوج هيف. رتتسم ريمض
 عج هلأل ءايلا مسالا رج ةمالعو مرحب قلعتم رورجتو راج : نيرفاكلا ىلع

 ..درفملا يف رف ةكرملاو نيونلا نم ضرع نونو ماس ركذم

 0ك ومي بر ه١

 #2 نوحي ؟ يباح اموالهم و هَ 1

  ةفص رجأ لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصونم مسا : مهنيد اوذختا نيذلا ©
 ' ..ةعازجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم نضام لعف.:: اوذختا . نيرفاكلل

 لوأ هب لوغفم : نيد . ةقراف فلألاو لعاف عفر لخم يف لصتم ريمض واولاو

 رج لحميف - نيبئاغلا يمض - لصتم ريمض ,(مه» و ةحتفلاب بوصنم
 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «ًابعلو ًاره مهنيد اوذختا ةلمجو , ةفاضالاب

 0 ٠ ا . بارعالا
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 لع واولاب ةفرطعم : ًابعلو ةحتفلاب برصنم ِناث هب لوعفم : ًايعلو ًاوهل ©

 .. . ةحتفلاب اهلثم.ةبوصنم ةاوملا
 لع ينبم ضام لعف : ترغ . ةفطاع واولا : ايندلا ةايحلا مهتّرغو ©

 ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءانلاو حتفلا

 . عابشإلل ةمضلاب ميملا هتكرحو مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا
 اهلثم ةعوفرم ةايحلل - تعن - ةفص : ايندلا . ةمضلاب عوفرم لعاف :ةايحلا

 .. رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب

 ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ : مويلا . ةيفانثتسا ءافلا : مهاسنن مويلاف ©

 لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمسفلاب عوضرم عراضم لعف : ىستن

 نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض !مه» و نحن ةريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 . هب لوعفم بصن لحم يف
 ىلع ينبم يضام لعف : اوسن .ةيردصم : ام. رج فرح : فاكلا : اوسن .امك ©

 يف لصتم ريمض :واولا .ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا ءايلا ىلع ردقملا حتفلا

 ردصم ليوأتب : اهالت امو ةيردصملا «ام» و . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم

 : هريدقت فوذحم قلطم لوعفمب قلعتم رورجملاو راجاو فاكلاب رج لحم يف
 .اه لح ال ام ةلص «اوسن# ةلمجو . مهئايسنك انايسن مهاسنن

 هيلا فاضم : موي . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ءاقل : اذه مهموي ءاقل ©

 فاضم رج لحم يف نوكسلا يلع ينبم نيبئاغلا ريمض ؛مه» و ةرسكلاب رورجم
 - تعن  ةفص رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه . ناب هيلا

 . مهمويل

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةفطاع : واولا : اوناك امو ©

 . اهب وأ . . . اوناك نيذلا ءاقلو مهموي ءاقل ريدقتب «مويلا» لع فوطعم رج

 ريمض واولاو .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف :وناك
 «نودحجي انتايآب اوناك١ ةلمجو . ةقراف فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص

 3 ور



 ْ لصتم رْيِمِض «ان» و . نودحجيب قلعتم رورجمو راج : نودححي انتايآب ©

 : عوفرم عزاضم لعف : نودحجي . ةفاضالاب رج لح ف نوكسلا ىلع ينبم

 ' لحن يف نودحجي ةلمجو .. لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نوئلا توبشب
 ؛ . «ناكل ربح بصن

 »و جروس ارت ١ هارد 020

 © نوف ولهَحَبِو ىده لع ْ بصب منَ ١
 .ةيكرتلاو ءادتبال ماللا : دقل ..ةيفانئتسا : رارلا : باتكب مهانثج دقلو «

 «انالو انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انئجإ .قيقحت فرح :دق

 ! نيبئاغلا ريمض « مه : و لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصبتم ريمض
 , قلعتم رورجمو راج : باتكب . هب لوعفم بصن لحم ف نوكسلا ىلع ينبم

 | برعت :انلّصف . باتكل - تعن  ةفص رج لع يف : ةلمجلا : هائلصف ©
 01 13 .٠ هب لوعفم بصن لح يف لصتم ريم ءاهلاو «انثج» بارعإ

 , ريمض نف.لاحب قلعتم رورجمو راج : ملع ىلع : ةمحرو ىده ملع ىلع ©
 ةردقملا ةحتفلاب بوصنم لاح : ىده .نيملاع : ريدقتلا ةانلصف يف «ان» عفرلا.

 يهو . يثالث روصنقم مسا اهنأل ةملكلا رخآ نون دقو رذعتلل فلألا ىلع

 ىلع واولاب ةفوطعم : ةمحرو هانلصف يف «ءاملا» بصنلا ريمض نم لاح

 . اهرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلاب اهلثم هبوصنم «ىده»

 ' : نونمؤيا .' ةمحرو ىدهب وأ هانلصفب قلعتم رورجيو راج : نونمؤي موقل ©
 ٠ ٍلعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف

 . ؟موقا فوصوملل - تعن  ةفص رج لحم يف : ةلمجلاو
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ف ةيوأكق يو زيود واطيزم 0
 تيل تق سوو نق

 ص دس

 0 سوزوكي لعتف نك ]بن قفا يرلش

 #8 نوري اكارمكْنعْلصَو فس أورريك كك
 ةيفانلا "م١ ىنعمب ماهفتسا فرح : له : هليوأت آلإ نورظني له ©

 عفر لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نورظني

 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :: هليوأت . ا لمع ال رصح ةادأ : الإ .. لعاف

 زوجيو ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : موي: هليوأت يتأي موي ©
 : ٍقأي . لوقلا لوقم وه وأ .وركذا هريدقت رمضم لعفل هب ًالوعفم نوكي نأ
 عوفرم لعاف : ةليوأت . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 يتأي ةلمجو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءالاو ةمضلاب
 . هيلا فاضم رج لحم يف هليوأت

 . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لوقي : ليق نم هوسن نيذلا لوقي ©
 لعف : هوسن . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا

 واولا ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا ءايلا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام

 هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو لعاف عفر لحن يف لصتم ريم
 لحم يف ةفاضالا نع هعاطقنال مضلا ىلع ينبم مسا : لبق . رج فرح : نم

 ةلص «لبق نم هوسن» ةلمجو . هوسنب قلعتم رورجملاو راجلاو . نمب رج
 . اهل لحم ال لوصوملا

 لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف :ةلمجلا : قحلاب انّير لسر تءاج دق ©
 لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاج  لوقلا
 ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : بر . ةمضلاب عوفرم لعاف : لسر . اهل
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 . ةفاضالاب رج لمح يف نوكسلا ىلع يشبم لصتم ريم « ان ؛ و ةرمكاب
 : : . قيقحت فرح : دق . تءاجب قلعتم رورجمو راج : قحاب

 .هل لحال ماهفتسا فرح : له ٠ ةيفانتسا : ءافلا : ءاعفش نم انل لهف ©

 , ٠ ديكوتلل دئاز رج فرح .: نم . مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج: انل
 ْ ةريشكلا هز ةمالعو رخؤم أدتبم هنأل ًالحب عؤفرف ًاظفل رؤرجم مسا.: ءاعفش

 , ام ىنعمب «لها و «ءالعف» نزو ىلع فرصلا نم عونمب هّنأل ةحتفلا نم ًالدب

 0 : ْ .' ةيفانلا

 ١ عراضم لعف : اوعفشي' . ماهفتسالل ًابرج ةعقاو ةيببس ءافلا : انل اوعفشيف ©
 ١ ريض واولا . نوثلا فذح : هبصن ةمالعو ءافلا دعب ةرمضم نأب بوصنم

 : اوغفشيب قلعتم رورخيو راج : انل . ةقراف فلألاو: لعاف عفر لحم يف لصتم
 1 نم عزتنم ردصم ىلع فولعم ردضم ليوأتب : اهدعب,امو ةرمسفملا «نأ»و

 ةلْض «:اوغفشي  ةلبجو . ةعافشف ءاعفش انل نكيل : ريدقتلا . قباسلا مالكلا
 . اهلا لحم ال ةرمضملا «نأ»

 ١ مي ال امس ةلطان اهل ين سما لع وأ طم لج درك وأ ©

 | رخخآ لعف' هل بلطي الو درن له وأ ء ءاعقش نم انل له : زيدقتب ماهفتسالا

 | عوفرم عراضم لعف وهو . دزن وأ عفاش انل عفشي له :ردقي الف هيلع فطعي

 ٠ . .نحن ةريداقت ًابوجو هيف راتسم ريمض لعافلا بئانو لوهجملل ينبم ةمضلاب

 | امارعإ برعتو «اوعفشيف» ىلع ءافلاب ةفرطعم : لمعنف : يذلا ريغ .لمعتف ©

 : هب لوعفم : ريغ .:نحن : : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريم ؛لمعن» لعافو

 | رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا . ةحمفلاب بوصنم
 ١ : . ةفاضالاب

 / لعف : انك . بارعالا نم اهل لحب ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : لمغث اثك ©
 | ىلع ينبم لصتم يمض ةان»:و انب هلاصتال نوكسلا لع ينبم صقان ضام

 ' هلعافو ةميغلاب عوفرم عراضم لعف :لمعتن .«ناك» مسا عفر لح يف نوكسلا

 | ره بصن لحم يف «لمعن» ةلمجو . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 لة 5”7-



 : ريدقتب . هب لوعفم بصن لحم يف ريمض وهو دئاعلا هلومعم فذحو «ناك»

 ىلع ينبم ضام لعف : اورسح . قيقحت فرح : دق : مهسفنأ اورسخ دق ©

 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا

 ينبم نييئاغلا ريمض «مه»'و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : سفنأ . ةقراف
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 . حتفلا لع ينبم ضام لعف : ّلض . ةفطاع : اولا: مهنع لضو ©
 نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض « مه ١ و لضب قلعتم رورجمو راج :مهنع

 . نعب رج لحم يف
 عفر لحم يف نوكسلا لع ينبم لوصوم مسا : ام : نورتفي اوناك ام ©

 . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك .لعاف

 : نورتفي . ةقراف : فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا تويشب عوفرم عراضم لعف
 . هنورتفي : ريدقتب . هب لوعفم بصن لح يف دئاعلا ريمضلا هلومعم فذحو

 ةلص «نورتفي اوناك» ةلمجو «ناك» ربخن بصن لحم يف «هنورتفي» ةلمجو
 . لوصوملا

 ىوتسأ نوار ضرك ومتى همم 0

 موجنلاَمشلاورنلاو نين ليرات ىو فا
 © نلف يذلا للاي تبرعت

 بوصنم «نإ) مسا :"بر لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا: مكبر نإ ©
 . عمجلل ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلا . ةحتفلاب ميظعتلل

 يف ميملا كرحو . ةمفلاب ميظعنلل عوفرم ؛نإ» ربخ : ةلالجلا ظفل : هللا © ّْ

 . نينكاسلا ءاقتلال مضلاب «مكبر»
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 : ىلع ينبه لوصوم مسا : يذلا : ضرألاو تاومسلا قلخ يذلا ©

 . ىلع ينبم ضام لعف : قلخ . هلل - تعن  ةفص بصن لحم يف نوكسلا
 ' هب: لوعفم : تاومسلا . وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا
 : ضرألاو ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم
 . اهرخخأ ىلع ةرهاظلا ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم «تاومسلا# ىلع واولاب ةفوطعم
 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «ضرألاو تاومسلا قلخ» ةلمجو

 : فاضم : مايأ . قلخب قلعتم رورجبو راج : ىوتسا مث مايأ ةتس ف ©

 : «قلخ» ىلع ةفوطعم : ىوتسا . فطع فرح : مث : ةرسكلاب رورجم هيلا
 . رذعتلل .فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم «ىوتسا» لعفلاو هبارعإ برعتو

 . لك توكلم ىلع ىلوتسا ىنعمب ىوتساب قلعتم رورجمو راج : شرعلا ىلع ©

 ' : ىشغي . لاحلا لع بصن لحم يف : ةلمجلا : راهثلاو ليللا ىشغي ©

 أ هيف .رثتسم 'ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمنضلاب عوفرم عراضم لعف
 ةحتفلاب نايوصنم «ىشغي# الوعفم : راهنلا ليللا .وه : هريدقت ًاناوج

 ٠ . ليللاب راهنلا ىطغي وأ راهنلاب ليللا قحلي وأ اهلمتحي : ىنعمب ةنونملا
 مسا بارعإ زوجيو . ةلكاشملا ىلع بصتناو امهدحأ نمارجلا فرح طقسو
 ١ نأ زوجيو نأ» ل ًايناث ًابخ عفر لحم يف «يذلا وه» ريدقتب «ىذلا» لوصوم
 7 بارعالا نم اه لحم ال ةيفانثتسا ةلمج «راهنلاو ليللا ىشغي» نوكت

 : رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف, : بلطي : ًاثيثح هبلطي ©

 : لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءالاو . ليللا نأ وه هريدقت ًاناوج هيف
 : بلطي : .ئنعمب ةحتفلاب بوصنم لاح : ًائيثح .راهنلل دوعي هب لوعفم بصن
 ' ايلط ةبلطي : ريدقتب فوذحم قلطم لوعفمل ةفص وأ . ًاعرسم يناشلا لوألا

 | لع فطعلا تاواوب ةفوطعم ءايسألا : موجنلاو رمقلاو سف ثنلاو .

 : . ٌنهقلخ يأ ةحئفلاب اههلثم تايوصنم 'ضرالاو تاومسلا»

 سة



 ةحتفلا نم ًالدب ةسكلاب بوصنم لاح : تارخسم : هرمأي تارخسم ©

 تارخسمب قلعتم رورجمو راج : هرمأب . ماسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل

 قلعتي نأ زوجيو ةفاضالاب رج لح يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو
 . هرمأب تاسبتلم : ريدقتلا . ةفوذحم لاحب رورجملاو راجلا

 رورجمو راج : هل . امل لحم ال حاتفتسا ةادأ : الأ : رمألاو قلخلا هل الأ ©

 ةفوطعم رمألاو ةمضلاب عوقرم رخؤم ًأدتبم : قلخلا . مدقم ربخب قلعتم
 .. اهبارعإ برعتو «قلخلا» ىلع واولاب

 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : كرابت : نيملاعلا بر هللا كرابت ©

 ظفلل - 1س - ةفس ب يل. ةيضلاب ميظعتلل عيل لعاف ١ ةلالحلا ظفل :

 رورجم هيلا فاضم : نيملاعلا . ةمضلاب هلثم عوفرم هنم نايب فطع وأ ةلالجلا

 يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلاب
 نأل تاريخلاب هناحبس هصاصتسخا ىلع هيبنت ةلمجلا ىنعمو . درفملا مسالا

 . ةكريلا وه ءيشلا يف يملالا ريخلا توبث

 نمل يحلم يخوت كتبراوطنا
 لاعفالا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : مكير اوعدا ©

 لوعفم : بر .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا

 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب
 . روكذلا عمج ميملاو ةفاضالاب رج

 واولاب ةفرطعم ةيفخو ةحشفلاب برصنم لاح : ًاعضت : ةيفخو ًاعرضت ©
 فو عرضت يوذ : يأ اهل ةيرصن اعرف لع

 ءاهلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ: نيدتعملا بحي ال هنإ ©

 اه لمع ال ةيفان :ال .«نإ) مسا بصن لت يف مضلا لع ينبم لصتم ريمض

 هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لحف : بحي
 ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نيدتعملا . هناحبس هيلإ دوعي وه
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 | يف «نيدتعملا بحي ال» اةلمجو درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضونع نونلاو.ملاس
 : يف أودتعت الو : ىنعمب ردقم مالك ىلع بيقعت ةلمجلاو «نإ» ربح عفر لحم

 2 يلو ووسع هجل صد داوي ه0

 © َنيِقتَي 1

 !: نودسفت .ةمزاج ةيهان : ال .ةفطاتع : وا واولا : ضرألا يف اودسفت الو ©

 ' لحم ف لصتم ريمض واولا نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف

 . اودسفتب قلغتم رورجو راج : ضرألا ف. ,ةقراف فلألاو لعاف عفر

 .ةيفرظلا ىلع بوصنم اودسفت الب قلعتم ناكم فرظ دعب : اهحالصإ دعي ©

 : ىلع ينبم لصتم ريمض ااهالو :ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : حالصا .ةحتفلاب

 1 . ٍناث هيلا فاضم رج لحم يف نوكسلا

 |هعراضم .نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوعذا .ةفطاع زاولا : هوعداو ©
 .ريمنض ءاهلاو . لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعفألا نم

 . ةبقاع نم ًافوخ : ىنعمب ةحتفلاب بوصنم لاح : ًافونخ : ًاعمطو ًافوخ ©

 . هباوث يف ًاعمط ينأ اهلثم برعتو «افوخ» ىلع واولاب ةفوطعم : ًاعمطو

 : ةمحر . لغفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ : بيرق هلنأ. ةمخر نإ ©

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا ٠ ةحبفلاب'بوصنم ؛نإ) مسا

 اهملسا ءاج نيح يف ًاركذم «نإ» ربخ ءاجو . ةمضلاب عوفرم نإ ربخ : :بيرق

 يلا ةفلابلا غيص نم ينأ ةلوعفما ىنعمب ليي ههيبشت لح وأ بيرق هيف

 . ينقيقح ريغ ةمحرلا ثينأت نوكي نأ زوجيو ركذملاو ثنؤملا اهيف ىوتسيإ

 كلتا 4 لالا



 هلأل ءايلا : مسالا رج ةمالعو بيرقب قلعتم رورجمو راج : نيتسحملا نم ©

 . هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ماس ركذم عمج

 اهنا ةنرايزمالل 0
 رشا 27100 ا رم 0

 ه1 1
 لصفنم عفر ريمض : وه .ةيفانئتسا : واولا : حايرلا لسري يذلا وهو ©

 نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لسري ةوه» ربخ عفر لحم يف
 ةلمجو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : حايرلا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «حايرلا لسري#
 . ءارشب نم ةففخ ةريشب» عمج يهو ةحتفلاب بوصنم لاح : ًارشِي ©

 قلعتم ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : نيب : هقمحر يدب نيب ©

 تفذحو ىنثم هنأل ءايلا : هرج ةمالعو رورحم هيلا فاضم : يدي . لسريب

 لصتم ريمض ءاهلاو .ةرسكلاب رورجم نا هيلا فاضم : هتمحر . ةفاضالل هنون

 . هتمحر مامأ ىنعمب . ثلاث هيلا قاضم رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم

 ىلع ينبم نامز فرظ : اذإ . ءادتبالل ةياغ فرح : ىتح : تّلقأ اذإ ىتح ©
 لعف : تلقأ .ةمزاج ريغ طرش ةادأ هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخ نوكسلا

 ريمض لعافلاو اه لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام

 ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف ؛ تّلقأ » ةلمجو . يه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم

 .تلمح

 «ًابحس# اهانعمو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :ًاباحس :هانقس ًالاقث ًاباحس ©

 يهو ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ًاباحسل  تعت  ةفص : ًالاقث . ةباحس عمج يهو

 كلتا 1:11 كلا



 ةاناو . اني هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : هانقس . ليقث عمج

 ٠ ينبم لصتم ريمض ءاهلاو لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 : ةغللا-ىضغقم ناكو «باحسلا انقس» يأ هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع

 : نكلو ةباحس عمج يهو «بئاحس» ىنعمب باحسلا نأل اهانقس لاقي نأ

 ! لحم ال مزاج: ريغ طرش باوج «هانقس» ةلمجو . ظفللا رابتعاب دارفأ ريمضلا

 ْ 000 . اه

 :دلبل ةفص.: تيم : هانقسب قلعت رورجمو راج : هي انلزنأف :تيم دلبل ©
 هب. اهبارعا برعتو «انقس» ىلع ءافلاب ةفوطعم : انزنأف . ًاضيأ ةرورجم
 : «دليل» يف ماللاو باحسلا نم يأ هنم وأ هيف ىنعمب انلزنأبأ قلعتم رورجيو راج

 1 . لجألا ىنعمب وأ ةياغلا ءاهتنال . ىلإ ىنعمب

 'بوصنم هب لوعفم : ءامل : تارمشثلا لك نم هب انجرخأف ءاملا ©
 ,رورجمو راج : لك نم هب نؤزنأف» بارعإ برعت : هب انهي رعان ةحتفلاب

 | فاضم : تارمثلا . جرخ أ لوعفم لحم تلح هيضيعبت : نمو جرخأب قلعتم

 .. جرخأب الحم ةبوصنم تارمثلاو ةدئاز نم وأ . . ةرسكلاب رورحم هيلا

 لحب يق حتفلا يلع ينبم «لثم» ىنعمب مسا : فاكلا : ىتوم ا جرخت كلذك ©

 :زوجمو . باطخخ فرح فاكلاو كلذ لثم : ريدقتب قلطص لوعفم بصن

 .عوفرم عراضم لعف : ىتولا جرخن ٠ هدعب ام ةرمضم لعفب فاكلا بصن
 اهي لوعفم : ىتوم لا ٠ نخن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريم لعافلاو ةمفلاب

 لحم يف 'ىترلا جرخنا ةلمحو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم

 0 . لاح بصن

 : ينبم .لصتم ريمض : فاكلا .لمفلاب هبشم فرح : لعل : نوركذت مكلعل ©

 ! : نوركذت . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «لعل» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع
 , لحم يف لضتم ريمض داولاو نونلا توبثي عوفرم عراضم لغف : نوركذتت يأ
 1 ٠ ؟لثلا ري عقر لح يف ةلمجلاو . لعاف عفر
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 ق وود

 م 32 - كر 12 يد هم

 روركش عب 0

 بيطلا . ةمضلاب عوفرم أدتبم : دلبلا . ةيفانثتسا واولا : ببطلا دلبلاو ©

 . ةمضلاب هلثم ةعوفرم دلبلل - تعن  ةفص

 لعف : جرخي . هدلبلا» ربخ عفر لحم يف ةلمجلا : هير نذإب هتابن جرخي ©
 لصتم ريمض ءاهاو ةمضلاب عوفرم لعاف : هتابن . ةمضلاب عرفرم عراضم

 . جرخيب قلعتم رورجمو راج : نذإب . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع:ينبم
 ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هبر

 ٠ . ٍناث هيلإ فاضم رج لحم يف رسكلا

 يف نوكسلا ىلع يثبم لوصوم مسا : يذلا . ةفطاع واولا : ثيخ يذلاو ©

 ىلع ينبم ضام لعف : ثبخ . «دلبلا» أدتبملا ىلع فوطعم أدتبم عفر لحم

 ةلص «ثبخ# ةلمجو . وه : هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا
 . اهل لحم ال لوصوملا

 لمع ال ةيفان : ال «ىذلا» ربخ عفر لحم يف : ةلمجلا : ًادكن الإ جرخي ال ©

 : الإ . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض اهلعافو . تبرعأ : جرخي . اهل
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